GHID INFORMATIV DESPRE
TRIEREA CORECTĂ A DEȘEURILOR
Deșeuri reziduale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scutece
Pungi de chips și cafea
Politiren expandat
Nisip pentru pisici
Ambalaj de carne
Cartoane de suc și lapte
Pungi de plastic
Ambalaje murdare
Plastic negru
Hartie de ambalaj
Cutii de pizza

Nu aruncați baterii, becuri de economisire a energiei,
ulei si chimicale (pot fi predate gratuit la depozitul de
reciclare).
A TENȚIE: Deșeurile reziduale trebuie să fie într-o
pungă de plastic înainte de a ajunge în lada de gunoi.
Punga trebuie închisă. Bateriile uzate pot fi puse
pe capacul lăzii de gunoi într-o punga transparentă, și
va fi ridicată în ziua golirii containelor.
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Deşeuri alimentare
• Deșeuri de bucătărie
- preparate sau crude
• Serviete folosite
• Pâine și produse de patiserie
• Pește și oase de pește
• Fructe și legume rugte
• Produse de grâne, fulgi de
grâne și paste făinoase
• Filtre de cafea și pungi de ceai
• Carne
• Coji de ou
Nu aruncați scutece, deșeuri de grădină, nisip pentru
pisici și staniol.
ATENȚIE: Deșeurile alimentare trebuie să fie într-o
pungă de plastic înainte de a ajunge în coșul de
gunoi. Punga trebuie închisă. Pungile din plastic
sunt sortate din ultima parte a procesului

ta
i
u
Nu chizi
să înnga!
pu

GHID INFORMATIV DESPRE
TRIEREA CORECTĂ A DEȘEURILOR
Metal, sticlă, plastic dur
•
•
•
•
•
•

Pahare
Sfeșnice
Sticle
Conserve și borcane
Capace din metal
Ambalaje de la fursecuri,
struguri și înghețată
• Sticle de plastic și canistre
• Sticle de șampon
• Doze de bere și sucuri
carbogazoase

Nu aruncați plastic moale, pungi de chips sau cafea,
ceramică, ambalaj pentru carne, pungi de plastic, vase
din plastic, porțelan, sticlă rezistentă la foc, cuie și
șuruburi, cutii de unt, spraiuri, sprayuri, plastic negru,
becuri de economisire a energiei, vopsele, canistre cu
semne de pericol, sau care au conținut spirt de casă,
soluții de curățare a scurgerilor din bucătărie și baie.  
ATENȚIE: Nu uitați că ambalajele trebuiesc golite și
curățate, fără reziduuri alimentare.

Hârtie
•
•
•
•
•
•
•

Ziare, reviste si reclame
Scrisori si plicuri
Broșuri
Copii foto
Cartoane
Hârtie de scris și desen
Cărți de telefon

Nu aruncați cutii de carton,  carton ondulat,
si cutii de pizza.

