
 

 

SELECTARE DEŞEURI – DAR CORECT! 
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Deşeuri biologice Deşeuri reziduale Deşeuri din hârtie 

Deşeuri din sticlă 
Sac galben / pubelă galbenă Resturi 

Acestea sunt deşeuri biologice Acestea sunt deşeuri reziduale Acestea sunt deşeuri din hârtie 

Acestea sunt deşeuri din sticlă 
Acestea se colectează în sacul galben / 

pubela galbenă 

Acestea sunt resturi 

Acestea nu sunt deşeuri biologice! 

Acestea nu sunt deşeuri reziduale! 

Acestea nu sunt deşeuri din hârtie! 

Acestea nu sunt deşeuri din sticlă! 

Acestea nu se colectează în sacul 

galben / pubela galbenă! 

Acestea nu sunt resturi! 

Resturi menajere (de ex. resturi de mâncare, zaţ 

de cafea, plicuri de ceai şi cutii de carton de ouă), 

deşeuri horticole (de ex. iarbă, frunze, buruieni, 

rădăcini şi crengi), şerveţele, prosoape de hârtie, 

pungi de hârtie murdare pentru fructe, legume şi 

produse de panificaţie, cât şi aşternut pentru 

animale mici pe bază de lemn sau hârtie etc. 

Scutece, absorbante de damă, pansamente, 

medicamente vechi în cantități mici, vată, 

porțelan, ceramică, becuri  (fără lămpi 

economice), saci de aspirator, gunoi măturat de 

pe stradă, tapete, jucării de copii, nisip de pisici, 

mucuri de țigară, cenușă rece, șervețele nazale, 

șervețele de hârtie de la cabinete medicale etc. 

Ziare curate, reviste, prospecte, cataloage, 

cartoane, celuloză, hârtie de scris, plicuri  etc. 

Cenuşă/scrum, pungi de plastic, scutece, saci de 

aspirator, resturi măturate, mucuri de ţigară, 

resturi lichide de mâncare (de ex. supe şi sosuri), 

nisip pentru pisici, fecale de la animale carnivore, 

nisip pentru păsări, şerveţele de hârtie de la 

cabinete medicale etc., resturi de mâncare  din 

comerţ, pungi compostabile din materiale plastice  

Baterii, moloz, aparate electrice, substanțe 

poluante etc. 

Tapete, scutece, cutii de carton pentru băuturi,  

șervețele nazale din hârtie, batiste de hârtie, 

șervețele, prosoape de hârtie, șervețele de hârtie 

de la cabinete medicale, hârtie de copt etc. 

Sticle de unică folosință din sticlă, borcane de 

sticlă etc. 

Porțelan, ceramică, faianță, becuri, sticlă de 

geamuri, sticlă anti-foc, oglizi, borcane de 

conserve, doze din tablă albă și aluminiu, 

dopuri și capace filetate din metal, farfurii și 

folii din aluminiu etc. 

Ambalaje de vânzare din plastic (de ex. pahare de 

iaurt, sticle de detergent, folii), metal (doze de tablă 

albă și aluminiu, dopuri și capace filetate din metal, 

farfurii și folii din aluminiu) și  materiale compozite 

(de ex. cutii de carton pentru băuturi). Ambalajele 

trebuie să fie goale, fără nicio o urmă de conținut. 

Consultanță, comandare pubelă, reclamații 
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Scutece, obiecte de plastic ca jucării de copii, , tuburi 

de plastic, papuci de baie, umerașe de haine, 

ambalaje curate etc. 

Toate obiectele din gospodărie din metal (de ex. 

oale de gătit), cuptoare fără cărămizi refractare și 

ulei, rezervoare de ulei tăiate în bucăți, cadre 

bicicletă, jenți fără cauciucuri, someire de pat 

fără cadru, căzi etc. 

Aparate electronice și electrice de orice tip, 

frigidere și congelatoare tip ladă, piese auto etc. 

 

 

 


