
verde

•	 Iarbă	cosită	şi	flori	tăiate	 	
•	 Plante	(fără	pământ)	 	
•	 Ramuri	curățate	de	pe	
	 pomi	și	garduri	vii	
•	 Reziduuri	vegetale	provenite	 	
	 din	curățarea	grădinilor	 	
•	 Căsuțe	din	lemn	

Deșeul verde este reciclat prin 
intermediul procesului de   
“compostaggio” și transformat  
într-un pământ bogat în substanțe 
nutritive,  COMPOST care se poate 
folosi la fertilizarea câmpurilor, 
grădinilor de legume și flori. 

deșeuri urbane
periculoase

Medicamente	expirate,	baterii,	baterii	
de	ceasuri,	ceasuri	deșteptătoare,
recipiente	de	vopsele	sau	solvenți,	
recipiente	cu	reziduuri	de	substanțe,
periculoase	care	sunt	însoțite	de
următoarele	simboluri:

Fiecare tip de deșeu va fi consemnat 
la instalații în măsură de  al 
recupera sau distruge în condiții de 
maximă siguranță.

îmbrăcăminte

•	 Haine	 	 	 	
•	 Pulovere	 	 	
•	 Lenjerie	 	 	 	
•	 Pălării	 	 	 	
•	 Genți	 	 	 	
•	 Obiecte	din	piele

Îmbracămintea în bune condiții
va fi distribuită de către Caritas
la persoanele cărora le sunt necesare. 

     
 

obiecte care 
ocupă mult spațiu

•	 Mobile	vechi	din	lemn
•	 Saltele	și	rețele	pentru	paturi
•	 Frigidere
•	 Aparate	electrice	de	uz	casnic
	 care	nu	mai	funcționează
•	 Televizoare,	calculatoare
•	 Oglinzi	și	plăci	de	sticlă
•	 Damigene	și	canistre	mari
•	 Fier	și	alte	obiecte	din	metal	
	 de	mari	dimensiuni
•	 Biciclete	vechi

Obiectele care ocupă mult spațiu
conțin în multe cazuri părți care
se pot recupera și sunt dezmembrate
în condiții de siguranță; diferitele
componente vor fi orientate înspre
reuperarea lor sau distruse.

instrucțiuni pentru colectarea diferențiată a deşeurilor

Colectăm	deşeurile	pe	care	voi	le	selecționați	și	le	
consemnăm	la	instalațiile	adecvate.
Aici	deșeurile	vin	“	reciclate”	,	adică	transformate	
din	nou	în	materiale	de	valoare.	Pentru	a	face	să	
devină	posibilă	această	transformare,	este	nevoie	
de	colaborarea	dumneavoastră.
Vă	amintim	că	în	conformitate	cu	legea	și		
Regulamentul	Comunal:

•  ESTE OBLIGATORIU
A	se	colecta	deșeurile	conform	modalităților	menționate	
și	respectarea	zilelor	indicate	în	calendar

•  ESTE INTERZIS
–	 a	se	abandona	deșeurile
–	 a	se	consemna	deșeurile	pe	teritoriul	unei	alte	Comuni
–	 a	scotoci	sau	a	recupera	deșeuri	din	containerele	
	 expuse	sau	de	la	centrul	de	colectare
–	 a	murdări	terenul	public

ETRA
Tel.	800	247	842
HYperlinK: www.etraspa.it
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instrucțiuni pentru colectarea diferențiată a deşeurilor
ambalaje din

plastic 

•	 Sticle	de	apă
•	 Flacoane	de	şampon,	gel	de	duş
	 detergenți	şi	ambalaje	pentru
	 cosmetice
•	 Recipiente	din	plastic	și	din	polistiren
	 recipiente	(pentru	ouă	….)	,	cutii	
	 de	iaurt
•	 Ambalaje	de	gustări	(merende)	
	 și	crackers
•	 Plase	și	pungi	de	plastic	de	la	pastă,		
	 chips,alimente	congelate
•	 Capace	din	plastic	a	borcanelor	
	 și	diverse	recipiente
•	 Plase	pentru	cumpărături,	
	 pungi,	cutii	din	plastic
					și	transportată	la	fabricile	de		 	
•	 Celofan,	film	și	peliculă	
	 pentru	ambalat
•	 Lădițe	și	plase	pentru	
	 fructe	și	legume
•	 Ambalaje	din	polistiren	sau	nailon
•	 Ambalaje	pentru	bunuri	de		lungă	
				durată	(cu	bule	de	aer	sau	din																					
	 plastic	expandat)					
•	 Flacoane	de	clor	sau	de	alte	
	 substanțe	periculoase	(cu	condiția	
	 să	fie	clătite)	dacă	sunt	utilizate	
	 la	domiciliu

•	 Cutii	din	aluminiu	(AL)	 	
•	 Recipiente	din	tablă,	cutii	
	 de	conserve	sau	din	alte	metale	
	 (de	exemplu	cutii	de	ton	sau	de	
	 suc	de	roşii)
•	 Dopurile	de	metal	ale	sticlelor	
•	 Capace	de	borcane	
•	 Hârtie	staniolă
•	 Recipiente	din	aluminiu
•	 Recipiente	metalice	de	spray,	
	 numai	dacă	sunt	goale

Metalele colectate vor fi împărțite pe 
diferite categorii (aluminiu, oțel), 
topite și transformate în noi obiecte. 
Prin acest proces de reciclare se 
economisește multă energie în 
comparație cu procesul de producție 
dacă s-ar utiliza materii prime.

metale

•	 Foi	de	hârtie	 	
•	 Copii	xerox	 	 	
•	 Caiete	 	 	 	
•	 Ziare	 	 	 	
•	 Reviste	 	 	 	
•	 Cărți	 	 	 	
•	 Ambalaje	și	alte	obiecte
	 confecționate	din	carton

Hârtia colectată va fi presată și 
transportată la fabricile de hârtii, 
care o vor folosi ca și materie 
primă în producția de noi hârtii. 

Multe dintre ziarele, revistele
astăzi, sunt din hârtie reciclată         

hârtie şi carton sticlă

•	 Sticle	(fără	dop)
•	 Vase	şi	alte	recipiente	(fară	capac)
	 cutii	de	ton	sau	de	suc	de	roşii)		
•	 Pahare
•	 Fiole

Sticla colectată va fi topită şi 
transformată în noi obiecte sau 
recipiente.
În acest mod poate fi reciclată 
de nenumărate ori.

umed

•	 Resturi	de	mâncare
•				Reziduuri	din	bucătărie
•	 Alimente	avariate	(fără	ambalaj)
•	 Coji	de	ouă
•	 Zaț	de	cafea,	filtre	de	ceai
•	 Pâine	veche
•	 Oase	mici
•	 Flori	tăiate
•	 Prosoape	și	șervețele	din	hârtie
	 folosite

Deșeurile umede vor fi reciclate prin 
intermediul “compostaggio” și 
transformat într-un pământ bogat în
substanțe nutritive, COMPOST, care 
se poate folosi la fertilizarea 
câmpurilor, grădinilor de 
legume şi flori.

uscat 
nereciclabil

•	 Teracotă,	ceramică,	porțelan,	
	 cioburi	de	vase	 	 	
•	 Vase	de	bucătărie	rezistente	la
				foc,	becuri	 	
•		Obiecte	din	pluş	sau	vatelină	 	
•	 Cârpe	murdare,	bureți	 	
•	 Scutece,	absorbente		
•	 Mucuri	de	țigări	 	 	
•	 Bandă	adezivă	 	 	
•	 Hârtie	transparentă	sau	plastificată	
	 Prosoape	și	șervețele	din	hârtie
	 (folosită	pentru	a	împacheta	
	 prosciutto,	brânză)
•	 Ambalaje	compuse	din	mai	multe	

materiale	(hârtie	şi	plastic)	pentru
	 medicamente,	alimente	sau
	 cosmetice.
•	 Jucării,	pixuri,	evidențiatoare,
•	 Casete	video,	casete	audio,	CD,
	 floppy	disk	cu	respectivele	cutii	de
	 protecție
•	 Farfurii,	pahare,	tacâmuri	din	plastic
•	 Lame	de	unică	folosință,	brichete,	
•	 Periuțe,	piepteni	și	perii	 	
•	 Telefoane	mobile	(fără	baterie)	
•	 Praf	din	aspirator	 	 	
•	 Obiecte	din	lemn	vopsit	 	
•	 Ambalaje	din	plastic	cu	evidente		
	 resturi	de	conținut.


