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Fișă informativă umplerea sacilor galbeni și a 
pubelelor galbene în districtul Calw  

 

În sacul galben / pubela galbenă au voie să ajungă de ex.: 
ambalaje din material plastic, materiale compozite și metale. Ambalajele trebuie să 
fie goale și curățate în mare fără utilizarea de apă (de ex. goliți pur și simplu 
paharele de iaurt și lăsați-le să se usuce). 
 

 ambalaje din material plastic (de ex. pahare de iaurt) 

 cutii de băuturi (de ex. pentru lapte și sucuri) 

 ambalaje cu o parte posterioară din carton și o parte anterioară din plastic 

 doze de spray (goale, de ex. pentru spray pentru păr) 

 doze pentru conserve și băuturi 

 capace cu filet (de ex. capace de marmeladă) 

 ambalaje din stiropor 

 folii, pungi de plastic 
 
În sacul galben / pubela galbenă NU au voie să ajungă: 
 

 obiecte din material plastic, cum ar fi jucării sau farfurii din plastic (deșeuri 
reziduale) 

 scutece (deșeuri reziduale) 

 ambalaje foarte murdare sau pe jumătate pline (deșeuri reziduale) 

 stiropor pentru construcții (deșeuri reziduale) 

 hârtie refolosită (pubela pentru deșeuri reciclabile) 

 sticlă (pubela pentru deșeuri reciclabile) 

 dischete (deșeuri reziduale) 

 seringi de unică folosință (deșeuri reziduale) 

 absorbante (deșeuri reziduale) 

 haine (colectarea de articole de îmbrăcăminte vechi) 

 vopsele, acizi, baze (colectarea de substanțe toxice) 
 
Deșeurile reziduale nu au ce căuta în sacul galben! 
 
Vă rugăm să țineți cont de următoarele: 
Datele de ridicare pentru sacii galbeni/pubelele galbene sunt menționate în 
calendarul pentru deșeuri a companiei de valorificare a deșeurilor. Sacii galbeni 
umpluți incorect nu sunt ridicați. Aceștia pot fi predați doar ca deșeuri reziduale, 
contra cost, la centrele de reciclare. Sacii galbeni umpluți corect pot fi predați 
gratuit la centrele de reciclare de către clienții rezidenți în districtul Calw. 
Întrebările cu privire la umplerea corectă a sacilor și pubelelor, comenzile pentru 
pubele precum și reclamațiile din cauza pubelelor negolite sau a sacilor neridicați 
vor fi adresate direct către REMONDIS, telefon 0800 12 23 255. 

 


