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STICLĂ 
COLORATĂ

 - sticlă colorată
 - sticle, sticluțe, fl acoane 

colorate (din sticlă) 
 - sticle colorate din sticlă 

(de unică folosință)
 - borcane colorate pentru 

castraveți 
 - borcane colorate de 

conserve

 - ambalaje, sticluțe colorate 
(din sticlă) pentru produse 
cosmetice

 - sticluțe colorate pentru 
medicamente

STICLĂ ALBĂ
 - sticle, sticluțe, fl acoane 

albe (din sticlă) 
 - sticle albe din sticlă (de 

unică folosință)
 - borcane albe pentru 

castraveți
 - borcane albe de conserve
 - ambalaje, sticluțe albe 

(din sticlă) pentru produse 
cosmetice

 - borcane albe pentru 
gemuri

 - borcan de conserve (cu 
sistem metalic de prindere 
a capacului si  garni-
tura de cauciuc pentru 
etanșare)

Vă rugăm să aruncați DOAR sticle albe în pube-
lele pentru sticlă albă. O singură sticlă verde este 
sufi cientă, de exemplu, pentru a colora în vedere 
500 kg de sticlă. 

AMBALAJE 
UȘOAREHÂRTIE

 - bibliorafturi (fără elemente 
metalice)

 - cofraje pentru ouă
 - hârtie de fax (hârtie 

obișnuită)
 - caiete (fără coperte de 

plastic)
 - reviste (ilustrate/glossy)
 - cutii/ambalaje de carton 
 - cataloage (fără coperte de 

plastic)
 - hârtie de copiat
 - pahare/recipiente (din 

carton) pentru fructe
 - prosoape de hârtie (curate) 

pentru mâini
 - pungi/sacoșe (de mărime 

mai mică) de hârtie
 - pungi/sacoșe de hârtie
 - ambalaje de hârtie (stratifi ca-

te – cu inscripția ”se depun 
împăturite la deșeuri hârtie”)

 - cutii
 - ambalaje (cu strat de carton) 

pentru produse congelate
 - carton ondulat 
 - prospecte publicitare (fără 

coperte de plastic)
 - ziare, hârtie de ziar, reviste 
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DEȘEURI 
BIOLOGICE

DEȘEURI 
REZIDUALE

AMBALAJE 
METALICE

 - crengi
 - coji de banane
 - resturi obținute de la tăierea 

pomilor/copacilor (mărunțite) 
 - fl ori, resturi de fl ori
 - coji de ouă
 - resturi de mâncare
 - fructe căzute
 - carne, resturi de carne
 - deșeuri de grădină
 - deșeuri de legume
 - iarbă, iarbă tăiată
 - resturi obținute din tăierea 

gardurilor vii
 - fi ltre de cafea (cu decoct), zaț 

de cafea,  decoct de cafea
 - deșeuri de bucătărie
 - role de bucătărie, role de 

hârtie (murdare) 

 - frunziș
 - alimente, resturi de alimente 

(stricate/alterate, de origine 
animală)

 - deșeuri de legume și fructe
 - coji de portocale
 - resturi de la tunderea 

gazonului
 - vreascuri (mărunțite)
 - coaja de copac
 - resturi alimentare
 - deșeuri (obținute din tăierea) 

de arbuști
 - pliculețe de ceai, fi ltre de ceai
 - alimente alterate (carne, fără 

ambalaj, nelichide)
 - plante de interior/apartament
 - citrice
 - crenguțe/rămurele

 - prelate 
 - cenușă (cărbune, cocs) rece
 - casete audio
 - etichete adezive
 - scutece pentru copiii
 - sticlă din cristal cu plumb
 - ghivece de fl ori
 - CD-uri (compact disc-uri), 

CD-ROM-uri
 - cartușe de imprimantă 

(pentru imprimante cu jet de 
cerneală)

 - găleți (găleți de uz casnic, 
fără ambalaj)

 - veselă de unică folosință 
(plastic)

 - resturi de vopsea (uscate, 
fără diluanți)

 - fotografi i
 - stropitoare
 - veselă din sticlă (de exemplu 

pahare)
 - becuri (fără becuri econo-

mice) 
 - păr, gunoi/deșeu menajer 

(adunat prin măturare)
 - fecalele animalelor de 

companie
 - articole de igienă (folosite)
 - așternuturi pentru pisici
 - oase
 - pixuri (stilouri cu bilă)
 - șervețele de hârtie (foarte 

murdare)
 - batiste de hârtie (folosite)
 - jucării de plastic

 - doze (badoage) de 
aluminiu

 - folii de aluminiu (alufolii)
 - tuburi de aluminiu
 - sisteme de închidere din 

aluminiu
 - cutii/doze de tablă, golite 

de orice resturi (de ex. 
conserve de legume, cutii 
cu vopsea) 

 - doze goale (aluminiu sau 
tablă albă)

 - cutii cu vopsea (perfect 
curate)

 - doze de băutură
 - capace ale paharelor/

cutiilor cu iaurt
 - cutii de conserve
 - tuburi de metal (goale)
 - ambalaje de metal (goale)
 - sisteme de închidere din 

metal

Vă rugăm să aruncați DOAR sticle colorate în pube-
lele pentru sticlă colorată. Sticla albă aruncată din 
greșeală decolorează sticla colorată iar aceasta nu 
va mai putea fi  utilizată, de exemplu, pentru sticle cu 
medicamente care trebuie protejate împotriva luminii.

CENTRU DE 
COLECTARE DEȘEURI

 - lemn rezultat din demolări
 - acumulatori
 - medicamente expirate, medi-

camente
 - ulei de motor uzat
 - uleiuri și grăsimi de gătit uzate
 - jante de aluminiu
 - baterii auto
 - baterii, baterii tip pastilă
 - resturi din tăierea pomilor/

copacilor (mari/nemărunțite)
 - deșeuri din construcții/moloz 

(în cantități mai mari)
 - monitoare, aparate de redare 

imagini
 - computere, PC-uri
 - sârme
 - aparate electrice și elect-

ronice
 - becuri economice
 - cutii de vopsea (cu resturi de 

vopsea conținând diluanți)
 - grăsime, uleiuri de la gătit
 - adeziv (clei, lipici), tuburi și 

doze de adeziv
 - cartușe de toner (golite de 

orice resturi)

Materialele (cu proprietăți) periculoase NU au ce 
căuta în deșeurile menajere normale. Vă rugăm 
să le predați la centrul de colectare deșeuri. Afl ați 
de la primăria dumneavoastră informații detaliate 
precum și orarul exact.

INSTRUCȚIUNI DE SORTARE/TRIERE

i

i

ASZ

 - ambalaje tip blister
 - ambalaje de celofan
 - saci pentru îngrășăminte (goi)
 - găleți (goale, ambalaj)
 - tacâmuri (de plastic, de unică 

folosință)
 - sticle, sticluțe (material plastic)
 - sticle, sticluțe, fl acoane 

(ceramică)
 - folii (ambalaje)
 - cutii/lădițe de lemn (ambalaj)
 - ceramică (ambalaj, de ex. 

sticlă)
 - pahare de plastic (ambalaj)
 - sticle de plastic (PET) (de 

unică folosință)
 - sisteme de închidere din 

plastic
 - plase (de ex. pentru legume 

și fructe, pomi de crăciun)
 - ambalaje de hârtie stratifi cate
 - (sticle) PET de băuturi 
 - materiale de umplutură 

și ambalaje din polistiren 
expandat 

 - ambalaje Tetra Pak
 - pungi/sacoșe (din plastic)
 - tuburi (de plastic, goale)
 - hârtie, folie de ambalat 

mezeluri


