
Vă rugăm nu aruncați în pubela de fracție 
umedă
✘  Așternut animale mici, așternut pisici, 
fecale căței

✘  Pungi de plastic compostabile

✘  Pământ, lemne, gazon, nisip, pietriș

Ce punem în pubela fracției 
umede
✔  Resturi de legume și fructe

✔  Zaț cafea, filtre, ceai, pliculeț de ceai

✔  Resturi alimentare (incl. gătite)

✔  Alimente vechi (fără ambalaj))

✔  Coji de ouă

✔  Flori

✔  Resturi vegetale

✔  Frunziș

✔  Hârtie de împachetat, ex. ziare și pro
      soape de bucătărie

Ce punem în pubela pentru 
hârtie
✔  Ziare și reviste

✔  Cataloage

✔  Cartoane

✔  Prospecte

✔  Caiete și cărți

✔  Hârtie de ambalaj

✔  Cutii de pizza
      (curate și fără strat)

✔  Cofraje de ouă din carton

✔  Cărți de telefon

Ce punem în pubela fracției 
uscate
✔  Mucuri de țigară

✔  Cenușă, măturătură

✔  Ceramică, porțelan

✔  Farfurii și veselă din lut

✔  Lavete și bureți

✔  așternut animale mici, așternut pisici

✔  Pungă aspirator

✔  Scutece de unică folosință

✔  Articole de igienă

Ce punem în sacul galben

✔  Pahare de iaurt și cutii de margarină

✔  Polistiren de ambalaj

✔  Tuburi de lipici

✔  Sticle de plastic de unică folosință

✔  Plase de plastic

✔  Cutii de conservă

✔  Pungi de lapte și suc

✔  Ambalaje vid

Ce punem în containerul de 
sticlă
✔  Sticlă albă

✔  Sticlă colorată

✔  Sticle de unică folosință

✔  Recipiente din sticlă

Cum sortez? – Sortarea corectă a deșeurilor în gospodărie!

Fracție umedă Fracție uscată Maculatură Sacul galben Deșeuri de sticlă

Vă rugăm nu aruncați în pubela de fracție 
uscată

✘  Substanțe toxice

✘  Baterii, aparate electro

✘  Moloz

Vă rugăm nu aruncați în pubela de hârtie

✘  Lemn

✘  Hârtie murdară sau 

✘  Fotografii, pungi de plastic

Vă rugăm să nu aruncați în sacul galben

✘  Boluri de plastic

✘  Umerașe

✘  Țevi din plastic

Vă rugăm nu aruncați în pubela pentru 
sticlă reciclată

✘  Sticlă de geam

✘  Porțelan, ceramică, faianță

✘  Becuri

Folosiți și centrele de colectare
a deșeurilor reciclabile. 

Aveți întrebări legate de separarea
deșeurilor? Vă informăm cu plăcere!

A lua legatura
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