
 
 

   
 

HÂRTIE 
AMBALAJE DIN 

STICLĂ 
AMBALAJE UŞOARE 

AMBALAJE DIN 
METALE 

DEŞEURI ORGANICE DEŞEURI REZIDUALE 

ÎNAUNTRU 
 
Toate tipurile de ambalaje 
din hartie şi carton, dar şi 
hartii şi cartoane care nu 
sunt ambalaje de ex.: ziare, 
ilustrate, prospecte, 
cataloage, cărti, caiete, 
plicuri, bibliorafturi, hartie 
de scris, hartie curată din 
gospodărie, cutii (plisat) 
 

ÎNAFARA 
 
Hartie acoperită cu 
materiale sintetice, hartie 
murdară, cutii ambalaje de 
băuturi, fotografii, tapete 
 

ÎNAUNTRU 
 
Toate ambalajele din sticlă, 
separate după culoare: albe 
sau colorate de ex.: sticle şi 
borcane pentru alimente, 
băuturi, cosmetice, 
medicamente 
Odihnă golit 
 

ÎNAFARA 
 
Becuri cu incandescentă, 
tuburi de neon, becuri 
economice, plite ceramice, 
oglinizi, geamuri de 
ferestre, sticlă de cristal cu 
plumb, veselă din sticlă, 
ceramică, porţelan, vaze, 
parbrize 
 

ÎNAUNTRU 
 
Toate ambalajele din 
materiale sintetice, 
materiale textile, ceramică, 
polistiren, lemn şi materiale 
de origine biologică de ex.: 
sticle, pahare, folii, saci, 
ambalaje sub vid, ambalaje 
pentru cutiifrigorifice, cutii 
pentru băuturi, blistere, 
veselă de unică folosinţă 
Odihnă golit 
 

ÎNAFARA 
 
Produse din plastic de ex.: 
jucării, pardoseli, ţevi, 
ghivece, articole casnice 
 

ÎNAUNTRU 
 
Toate ambalajele din 
metale de ex.: cutii de 
conserve, cutii de mancare 
pentru animale, cutii de 
lacuri şi vopsele, tuburi 
matalice, capace matalice, 
folii pentru acoperire, 
inchizători cu filet, obiecte 
mici din metale 
Odihnă golit 
 

ÎNAFARA 
 
Scule, sărme, cuie, piese de 
bicicletă, piese de caroserie 
şi de motor, articole casnice 
din metale, uscătoare de 
rufe 
 
 

ÎNAUNTRU 
 
Resturi de legume, resturi de 
fructe, alimente uscate, 
resturi de mancăruri solide, 
coji de ouă, flori de vază, 
plante de ghiveci, zaţ de 
cafea şi de ceai, filtre din 
hartie, resturi de gazon, 
lemn de frasin, oase, frunze 
şi crengi 
 

ÎNAFARA 
 
Saci din plastic, saci de 
aspirator, scutece, cenuşă, 
fecale de pisici şi animale 
mici, resturi de mancăruri 
lichide precum ciorbe, 
sosuri, uleiuri, resturi de 
mancăruri lichide precum 
supă 
 

ÎNAUNTRU 
 
Cenuşă (rece), ghivece de flori, 
perii, CD-uri, tampoane de damă, 
găleţi din plastic, oglinizi, veselă, 
geamuri de ferestre, becuri cu 
incandescenţă, măturătură, 
fecale de animale mici şi de 
pisici, scule, piele, hartie 
murdară, jucării, saci de 
aspirator, tapet, scutece 
Dimensiunea trebuie să se 
potrivească în coș; tot ce este 
mai mare aparține deșeurilor 
voluminoase 
 

ÎNAFARA 
 
Deşeuri organice, moloz, baterii, 
electrocasnice, becuri 
economice, tuburi de neon, 
materiale periculoase, veselă de 
unică folosinţă, ambalaje 
 

VĂ RUGĂM SĂ COLECTAŢI TOATE AMBALAJELE FĂRĂ CONŢINUT! 

 

Electrocasnice – Baterii – Becuri economice – Tuburi de neon – Calculator – Televizor – Monitor – Metale vechi – Lithium Baterii  
 Centrele de colectare a deșeurilor / centrele de reciclare ale municipalităților sau colectarea voluminoasă a deșeurilor 
 


