
Ghid de colectareGhid de colectare
separată aseparată a
deşeurilor.deşeurilor.

Reciclăm împreunăReciclăm împreună

Pasul 1Pasul 1
Identificaţi deşeuri reciclabile din propriaIdentificaţi deşeuri reciclabile din propria
locuinţă.locuinţă.

Pasul 2Pasul 2
Presaţi PET-uri şi pliaţi cartoanele înainte dePresaţi PET-uri şi pliaţi cartoanele înainte de
depozitare, pentru a ocupa cât mai puţindepozitare, pentru a ocupa cât mai puţin
spaţiu.spaţiu.

Pasul 3Pasul 3
Depuneţi deşeurile reciclabile separat deDepuneţi deşeurile reciclabile separat de
deşeurile reziduale.deşeurile reziduale.

Pasul 4Pasul 4
Depuneţi deşeurile colectate separat înDepuneţi deşeurile colectate separat în
containerele galben, verde şi albastru, specialcontainerele galben, verde şi albastru, special
amenajate.amenajate.

COLECTAREA ÎNCEPE DE ACASĂCOLECTAREA ÎNCEPE DE ACASĂ

Economisim energie!Economisim energie!
Reducem poluarea!Reducem poluarea!
Se micşorează cantitatea deSe micşorează cantitatea de
gunoi care se depozitează!gunoi care se depozitează!
Conservăm resursele naturale!Conservăm resursele naturale!

AVANTAJELE RECICLĂRIIAVANTAJELE RECICLĂRII
DEŞEURILORDEŞEURILOR

  

DEŞEURI REZIDUALEDEŞEURI REZIDUALE PLASTIC ŞI METALPLASTIC ŞI METAL

STICLĂSTICLĂHÂRTIE ŞI CARTONHÂRTIE ŞI CARTON

Conţinutul sacului de aspirator;Conţinutul sacului de aspirator;
Scutece de unică folosinţă/ tampoane;Scutece de unică folosinţă/ tampoane;
Mucuri de ţigară;Mucuri de ţigară;
Şerveţele folosite;Şerveţele folosite;
Ambalaje foarte murdare;Ambalaje foarte murdare;
Resturi de carne şi peşte;Resturi de carne şi peşte;
Cioburi de sticlă şi ceramică spartă.Cioburi de sticlă şi ceramică spartă.

Pungi şi sacoşe de plastic;Pungi şi sacoşe de plastic;
Cutii de alimente din plastic şiCutii de alimente din plastic şi
metal;metal;
Recipienţi de la băuturi (PET-uri);Recipienţi de la băuturi (PET-uri);
Flacoane de la cosmetice,Flacoane de la cosmetice,
detergenţi, produse de curăţat;detergenţi, produse de curăţat;
Cutii de conserve, doze din aluminiu.Cutii de conserve, doze din aluminiu.

Ziare, cărţi, reviste, caiete;Ziare, cărţi, reviste, caiete;
Hârtie tipărită şi corespondenţă;Hârtie tipărită şi corespondenţă;
Ambalaje de hârtie şi carton curate;Ambalaje de hârtie şi carton curate;
Pungi de hârtie;Pungi de hârtie;
Ambalaje pentru sucuri şi lactate;Ambalaje pentru sucuri şi lactate;
Cartoane de ouă;Cartoane de ouă;
Alte obiecte din hârtie curată.Alte obiecte din hârtie curată.

Sticle de orice culoare, fără dop;Sticle de orice culoare, fără dop;
Borcane, fără capac;Borcane, fără capac;
Ambalaje din sticlă de la produseAmbalaje din sticlă de la produse
cosmetice.cosmetice.


