
Cum putem recicla uleiul alimentar folosit? 

 

          MOL România  este prima reţea de benzinării care în 

august 2012 a iniţiat un program pentru colectarea de la 

populaţie a uleiului alimentar uzat, cu scopul de a contribui la 

protecția mediului și la educaţia civică privind acest subiect. 

         Uleiul alimentar uzat, odată ajuns în sistemul de 

canalizare şi/sau în gunoi, constituie un element nociv, întrucât 

depunerea acestuia pe pereţii sistemului de canalizare 

provoacă obturări ale conductelor, iar în cazul în care este 

aruncat împreună cu gunoiul menajer, acesta apare ulterior la locul de depozitare a 

deşeurilor sub forma unei substanţe greu degradabile. Atunci când uleiul prăjit este 

deversat din neglijenţă sau intenţionat în apele naturale, efectele sunt dezastruoase - 

plutind pe suprafaţa apei în lacuri sau râuri, uleiul uzat împiedică transferul de oxigen, 

distrugând vietăţile aflate în apă. O singură picătură de ulei alimentar uzat poate polua 

chiar şi o mie de litri de apă naturală. 

 Procedura de predare este foarte simplă: uleiul colectat într-un recipient trebuie 

predat personalului din staţia aleasa de voi  MOL din Piatra-Neamț Bulevardul Traian, 

nr. 179, județul Nemț. 

 Uleiul colectat de MOL România de la populaţie este predat şi intră în gestiunea 

companiei specializate Conceptoil S.R.L, care asigură transportul şi predarea cantității 

colectate la un reciclator autorizat. Procesul de reciclare constă în mai multe etape: uleiul 

colectat trece printr-un proces de purificare, iar după această etapă de eliminare a 

impurităţilor, lichidul rezultat ajunge la o uzină de producție. Prin prelucrarea uleiului 

alimentar uzat se produce biocombustibil (componentă bio pentru motorină). 

 

 

 

 

 



 Trebuie să colectăm uleiul folosit pentru că: 

– Afectează stațiile de epurare, se depune pe conducte și provoacă înfundarea lor, iar 

acest lucru ne costă bani, timp și energie mai devreme sau mai târziu. 

– Aruncat la gunoi, alături de alte resturi menajere, devine foarte greu degradabil, poluând 

și celelalte deșeuri care ar putea fi reciclate. 

– Poluează solul și are un efect dezastruos asupra florei și faunei după ce ajunge în râuri și 

în lacuri, pentru că plutește și împiedică schimbul de oxigen. 

 

 Cum colectăm ulei alimentar uzat? 

 Strângeți uleiul într-un recipient de metal, plastic sau sticlă, strecurându-l de 

resturile alimentare printr-o sită. 

 După ce ați gătit, lăsați uleiul folosit să se răcească. Între timp, puteți pregăti un 

recipient în care să-l colectați. Vă recomandăm să folosiți sticle de plastic de 2 sau 5 litri, 

deoarece sunt mai ușor de transportat și poate fi evitată spargerea lor. 

 Uleiul trebuie lăsat să se răcească, deoarece fierbinte poate provoca arsuri grave 

dacă, din neatenție, ajunge pe piele. În al doilea rând, ar putea provoca topirea sticlelor de 

plastic. După ce uleiul s-a răcit, cu ajutorul unei pâlnii, turnați-l cu grijă în sticlă. În cazul în 

care nu aveți la îndemână nicio pâlnie, realizați dumneavoastră una. Este simplu: tăiați 

partea superioară a unei sticle (mai mici decât cea în care doriți să colectați uleiul), 

scoateți capacul și este gata – aveți o pâlnie numai bună de folosit. 

 După colectarea uleiului, acesta trebuie transportat la un centru de colectare, 

urmând ca de acolo să ajungă la o firmă de reciclare ( la benzinăria MOL din Piatra-Neamț 

Bulevardul Traian, nr. 179)  

 

 

 

  

 



 Reutilizarea uleiului de gătit depinde de mai mulți factori, inclusiv de temperatură, 

timp și scop. Filtrați întotdeauna resturile alimentare, nu amestecați diferite uleiuri și 

țineți temperatura de gătire sub 190 de grade Celsius pentru a reduce riscul ca uleiul să 

devină periculos pentru utilizare. 

 Ca o regulă de bază, grăsimile și proteinele animale de orice fel nu ar trebui să fie 

compostate deoarece grămezile cu compost nu ajung să devină suficient de calde pentru a 

descompune grăsimile animale, creând potențial de dezvoltare a mucegaiurilor. Cel mai sigur 

e să eliminați grăsimile din compost. 

 Nu se pot recicla: 

• uleiul uzat amestecat cu apă, uleiuri minerale, ulei de motor, lichid de frână sau 

transmisie, produse chimice, resturi alimentare sau alte deșeuri, deoarece nu mai poate fi 

reciclat. 

• mai multe tipuri de ulei vegetal amestecate în același recipient (ex. floarea soarelui, 

cocos, palmier, etc), fiindcă sunt mai dificil de reciclat! 


