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Fișă informativă deșeuri biologice 
 
 
Care este cel mai bun loc în care să amplasez pubela pentru deșeuri organice? 

Pubela nu trebuie să stea niciodată în soare, ci să fie amplasată la umbră. Astfel 
se pot evita mirosurile neplăcute.   
 
Cum colectez deșeurile organice? 

Deșeurile organice trebuie să fie întotdeauna învelite în hârtie de ziar. Hârtia de 
ziar (nu reviste sau prospecte cu hârtie lucioasă) și cofrajele din carton pentru ouă, 
șervetele de bucătărie și șervețelele ajută la absorbția lichidelor în exces. Acesta 
materiale pot fi aruncate în pubela pentru deșeuri organice, împreună cu deșeurile 
organice. În instalația de producere a compostului sunt și ele transformate în 
compost prețios. Pungile de hârtie compostabile pentru recipientul de presortare și 
pubela pentru deșeuri organice se găsesc în comerț și la centrele de reciclare. 
Nu ambalați niciodată deșeurile organice în pungi din plastic! Nici chiar atunci 
când acestea sunt marcate a fi biodegradabile. 
 
Ce fac cu pubela pentru deșeuri organice pe caniculă? 

Amplasați pubela pentru deșeuri organice la umbră. Asigurați-vă că între deșeurile 
organice poate circula suficient de mult aer: Aruncați între deșeurile organice mici 
crengi și rămurele din grădina dvs. sau hârtie de ziar și de bucătărie mototolită  
sau cutii din carton. Astfel este împiedicată putrezirea deșeurilor în pubela pentru 
deșeuri organice și infestarea acestora cu gângănii. Dacă totuși se ajunge la o 
infestare cu gângănii, este de folos cianamida de calciu (se găsește în magazinele 
cu specific de grădinărit). Nu aruncați niciodată lichide în pubela pentru deșeuri 
organice, cum ar fi supe sau sosuri! 
 
Cum procedez cu pubela pentru deșeuri organice pe timpul iernii? 

Pe timpul iernii este „geros” și pentru pubela pentru deșeuri organice. Deșeurile 
organice pot îngheța și nu mai cad din pubela pentru deșeuri organice la golirea 
acesteia. În acest caz vă ajută dacă aruncați jos, în pubela pentru deșeuri 
organice, hârtie de ziar mototolită. Hârtia absoarbe lichidele și împiedică 
înghețarea deșeurilor organice pe fundul pubelei. Cel mai bine ar fi dacă ați putea 
găsi pentru pubela dvs. pentru deșeuri organice un loc ferit de îngheț, de exemplu 
în garaj sau într-un loc similar. 
 
Cum curăț pubela pentru deșeuri organice? 

La nevoie, curățați pubela pentru deșeuri organice cu apă curată. În acest scop, 
detergenții nu sunt necesari și nici adecvați, deoarece la producerea compostului 
se întâmplă deseori să nu se degradeze complet. După curățare, lăsați pubela cu 
capacul deschis pentru a se usca.  
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Ce are voie să ajungă în pubela 
pentru deșeuri organice? 

 
 
Resturi de bucătărie putrescibile: 

coji de cartofi, coji de fructe (și de la 
citrice), resturi de legume, salate, 
coji de ouă, resturi de mâncare, 
oase mici, oase de pește, resturi de 
carne, resturi de pâine și prăjitură, 
filtre de cafea, pungi de ceai, 
alimente stricate (fără ambalaj). 
 
Deșeuri de grădină: 

crengi, iarbă tăiată, frunze, buruieni, 
resturi de plante, rădăcini, fructe 
căzute (chiar și mucegăite). 
 
Altele: 

flori ofilite, plante de ghiveci, plante 
de balcon cu pământ, păr, pene, 
șervețele de bucătărie, cofraje de 
ouă, șervețele de hârtie, rumeguș și 
vată de lemn de la lemn netratat, 
pungi de hârtie pentru fructe și 
sanvișuri, cantități mici de hârtie de 
ziar pentru învelirea resturilor de 
bucătărie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce NU are voie să ajungă în 
pubela pentru deșeuri organice: 

 
Plante infestate cu focul bacterian al 
rozaceelor NU au voie să ajungă în 
pubela pentru deșeuri organice. 
 
Deșeuri reziduale: 

mucuri de țigări, cenușă, scutece, 
absorbante, pansamente, vată, pungi 
de aspirator, gunoi stradal, piele, 
tapete, pietre, materiale textile, pungi 
de plastic (valabil și pentru pungi de 
plastic „compostabile”), șervete de 
hârtie din cabinete medicale, batiste 
etc. 
 
Materiale reciclabile: 

ambalaje de vânzare din material 
plastic (pahare, folii, pungi și sticle din 
plastic) 
materiale compozite (ambalaje pentru 
lapte și sucuri) 
metale (doze de băuturi, tăvițe din 
aluminiu, doze de conserve) 
sticlă (sticle) 
hârtie (hârtie curată, carton etc.) 
 
Materiale problematice: 

(trebuie să fie colectate cu materiale 
problematice) 
chimicale/substanțe toxice, vopsele 
lichide, lacuri, dezinfectanți, solvenți, 
produse fitosanitare, detergenți, uleiuri 
vechi (înapoi la comercianți), baterii 
(înapoi la magazinele de specialitate, 
centrele de reciclare). 

 
 
 

Vă rugăm să țineți cont de următoarele: 
restaurantele, cantinele, snack-barurile și altele similare pot arunca în pubela 
pentru deșeuri organice numai deșeuri crude de fructe și legume. Acestea sunt 
obligate să folosească o pubelă pentru resturi alimentare. (vezi fișa informativă 
suplimentară.) 
Informații pentru utilizatori industriali de pubele pentru deșeuri organice și pentru 
resturi alimentare se pot obține de la serviciul de consiliere pentru companii, la tel.: 
07452 6006 – 7050. 


