Fișă informativă pubelă pentru materiale reciclabile
(„pubela verde”)
Pubela pentru materiale reciclabile este prevăzută pentru colectarea de „hârtie, carton
și cutii de carton”, resp. „sticlă, doze și aluminiu”. Pubela pentru materiale reciclabile poate
fi solicitată gratuit la numărul de service 0800 30 30 839.
Termenele de ridicare le găsiți în calendarul dvs. cu privire la deșeuri. Atât „hârtie, carton
și cutii de carton”, cât și „sticlă, doze și aluminiu” se golesc la fiecare opt săptămâni.
În taxa anuală este inclusă utilizarea unei pubele pentru materiale reciclabile pentru
gospodăriile individuale și a unui număr de trei pubele pentru materiale reciclabile (sau la
alegere a unui container de 1,1 m³ pentru hârtie) pentru unitățile comerciale. O pubelă
suplimentară poate fi comandată contra unei taxe de 25 €.

La colectarea de sticlă, în pubela pentru materiale reciclabile se
colectează:
sticlă veche, doze, aluminiu
 sticle de unică folosință
 sticle pentru conserve / borcane
 doze din tablă





capace metalice
dopuri metalice
folii de aluminiu (curate)

Nu au voie să ajungă în pubela pentru materiale reciclabile la colectarea
de sticlă:





porțelan, ceramică, becuri (deșeuri
reziduale)
tuburi fluorescente (centru de
reciclare)
sticlă de oglindă, sticlă armată
(deșeuri reziduale)
sticlă de ferestre, geamuri de
autovehicule (centru de reciclare)






sticle de laborator, plexiglas (deșeuri
reziduale)
sticlă rezistentă la foc, sticlă cu plumb
(deșeuri reziduale)
oale metalice vechi (fier vechi)
sticle din plastic pentru băuturi (sacul
galben)

Evitarea deșeurilor este întotdeauna mai presus decât valorificarea deșeurilor. Din acest motiv, cel mai
bine este să folosiți de preferință sticle și recipiente returnabile în locul sticlelor și recipientelor de unică
folosință. Evitați dozele din aluminiu pentru băuturi, deoarece producerea acestora presupune un consum
foarte mare de energie!

La colectarea de hârtie, în pubela pentru materiale reciclabile se
colectează:
hârtie veche și cutii de carton
 tipărituri din hârtie (de ex. ziare,
prospecte, cărți)
 hârtie volantă veche (de ex. scrisori)



cutii de carton dezmembrate (de ex.
cutii de pantofi)
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Nu au voie să ajungă în pubela pentru materiale reciclabile la colectarea
de hârtie:





tapete (deșeuri reziduale)
batiste din hârtie (deșeuri reziduale)
hârtie murdară, scutece, șervețele
igienice (deșeuri reziduale)
șervețele, șervete de bucătărie
(pubela pentru deșeuri organice
sau deșeuri reziduale)






hârtie pentru sandvișuri (pubela pentru
deșeuri organice sau deșeuri reziduale)
pungi pentru băuturi din material
compozit, stiropor, pungi din plastic
(sacul galben)
hârtie copiativă (deșeuri reziduale)
hârtie tăiată cu distrugătorul de
documente (centru de reciclare)

Sfatul nostru: Contribuiți și dvs. – evitați deșeurile!
Aveți grijă deja de la cumpărare să alegeți cât mai puține produse din hârtie reciclată! Astfel există de ex.
batiste de hârtie, hârtie igienică, șervete pentru bucătărie, hârtie copiativă și de scris din hârtie reciclată.
Gândiți-vă că colectarea de hârtie are sens doar dacă și cumpărați produsele din această hârtie reciclată.
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