
OBIECTIVUL COLECTĂRII SEPARATE 
este acela de a devia de la depozitare 
o cantitate cât mai mare de deșeuri, 
reducând la minim volumul de deșeu 
rezidual și transformând în resurse 
materialele reciclabile, introducându-le 

în noi cicluri de producție.
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HÂRTIE STICLĂPLASTIC



Ce deșeuri pot fi reciclate?            
Ambalaje de hârtie și carton, ziare, 
reviste, caiete, hârtii de împachetat, 
pungi de hârtie, cutii de încălțăminte / 
alimente / detergenți, hârtie tipărită, 
corespondența, plicuri,  cartoane de 
ouă, tuburi de hârtie igienică și 
prosoape de bucătărie.

Ce deșeuri nu pot fi reciclate?    
Coperți plastifiate, hârtie cu adeziv 
(post-it lipicios), hârtie umedă sau con-
taminată(murdară), hârtie cerată, hârtie 
termică pentru fax, tapet, hârtie perga-
ment, hârtie de copt, hârtie de ambalat 
lucioasă, pahare și farfurii de carton, cutii 
de pizza sau de alte alimente murdare, 
recipiente de mâncare de tip takeaway, 
hârtia din pachetele de țigări, ambalajul 
de unt, pahare de cafea, șervețele.

NU UITA! 
Deșeurile vor fi curate, necontaminate de 
lichide, alimente sau alte produse
Ambalajele voluminoase vor fi pliate pentru 
a reduce spațiul pe care îl ocupă
Elementele adezive sau de metal/plastic 
vor fi eliminate în prealabil

HÂRTIE HÂRTIE
CARTON

PLASTIC PLASTIC
METAL

Ce deșeuri pot fi reciclate?            
Recipiente din Pet, flacoane, forme 
din HDPE, PP, PS, LDPE de la produse 
cosmetice / detergenți / alimente, 
pungi/saci de plastic, vase de flori din 
plastic cu proveniență casnică, forme 
de plastic pentru produse congelate,  
accesorii pentru haine, banda pentru 
legat pachete, doze și conserve de 
aluminiu sau metal, tuburi metalice 
de alimente/cosmetice, vase de alu-
miniu, capace metalice, pahare de 
iaurt, folie de aluminiu.

Ce deșeuri nu pot fi reciclate?    
Tuburi de cauciuc, produse de unică folos-
ință (tacâmuri de plastic, pahare, mănuși), 
jucării, brichete, recipiente de plastic ames-
tecate cu alte materiale(aluminiu, hârtie, 
etc), pahare de iaurt cu design imprimat, 
tubde pastă de dinți, periuțe de dinți, apa-
rate de ras, pixuri, blister(folie de medica-
mente), folia alimentară, pompa de săpun 
lichid, capsule de cafea

NU UITA! 
Recipientele vor fi golite de conținut și 
curățate
Recipientele voluminoase vor fi pliate 
pentru a reduce spațiul pe care îl ocupă
Elementele adezive de hartie vor fi eliminate 
în prealabil

STICLĂSTICLA

Ce deșeuri pot fi reciclate?            
Sticle de orice culoare (alba, maro, 
verde), borcane, fără capac

Ce deșeuri nu pot fi reciclate?    
Recipiente de ceramică, porțelan, cristal, 
jena, ochelari, becuri, oglinzi, geamuri, 
farfurii - suport de la microunde, chiuvete, 
ambalaje medicamente și produse     
cosmetice cu conținut periculos, pahare, 
farfurii. 

NU UITA! 
Recipientele vor fi golite de conținut și 
curățate
Recipientele vor fi colectate fără să fie 
sparte
Elementele adezive sau de hârtie / metal / 
plastic vor fi eliminate în prealabil
 


