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Înauntru
Toate tipurile de ambalaje din
hartie şi carton, dar şi hartii şi
cartoane care nu sunt
ambalaje
de ex.:
ziare, ilustrate, prospecte,
cataloage, cărţi, caiete,
plicuri, bibliorafturi, hartie de
scris, hartie curată din
gospodărie, cutii (pliate)

Nu înauntru
Hartie acoperită cu materiale
sintetice, hartie murdară, 
cutii ambalaje de băuturi,
fotografii, tapet

Înauntru
Toate ambalajele din sticlă,
separate după culoare: albe
sau colorate
de ex.:
sticle şi borcane pentru
alimente, băuturi, cosmetice,
medicamente

nu înauntru
Becuri cu incandescenţă,
tuburi de neon, becuri
economice, plite ceramice,
oglinzi, geamuri de ferestre,
sticlă de cristal cu plumb,
veselă din sticlă, ceramică,
porţelan, vaze, parbrize

Înauntru
Toate ambalajele din
materiale sintetice, materiale
textile, ceramică, polistiren,
lemn şi materiale de origine
biologică
de ex.:
sticle, pahare, folii, saci,
ambalaje sub vid, ambalaje
pentru cutii frigorifice, cutii
pentru băuturi, blistere,
veselă de unică folosinţă

nu înauntru
Produse din plastic
de ex.: jucării, pardoseli, ţevi, 
ghivece, articole casnice

------
Cutiile pentru băuturi vor fi
adunate şi in OKO-BAG (SAC
ECO) sau in OKO-BOX (CUTIE
ECO)!

Înauntru
Toate ambalajele din metale
de ex.:
cutii de băuturi, cutii de
conserve, cutii de mancare
pentru animale,  
cutii de lacuri şi vopsele, 
tuburi metalice,
capace metalice,  
folii pentru acoperire, 
inchizători cu filet

nu înauntru
Scule, sarme,  
cuie, piese de bicicletă,  
piese de caroserie şi de 
motor,  
articole casnice din
metale,  
uscătoare de rufe

Înauntru
Resturi de legume,  
resturi de fructe,  
alimente uscate,
resturi de mancăruri solide,
coji de ouă, flori de vază,
plante de ghiveci,  
zaţ de cafea şi de ceai,  
filtre din hartie,
resturi de gazon,  
frunze şi crăci

nu înauntru
Saci din plastic, oase, saci de
aspirator, scutece, cenuşă,
fecale de pisici şi animale
mici, resturi de mancăruri
lichide precum ciorbe, 
sosuri, uleiuri,  
soluţii de marinat

Înauntru
Cenuşă (rece), ghivece de
flori, perii, CD-uri, tampoane
de damă, găleţi din plastic şi
din metal, oglinzi, veselă,
geamuri de ferestre,  
becuri cu incandescenţă, 
măturătură,
fecale de animale mici şi de
pisici, obiecte mici din 
metale,
scule, oase, piele, hartie
murdară, jucării, saci de
aspirator, tapet, scutece

nu înauntru
Deşeuri organice, moloz,
baterii, electrocasnice, becuri
economice, tuburi de neon,
materiale periculoase, veselă
de unică folosinţă, ambalaje
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DEŞEURI VOLUMINOASE
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Sunt deşeuri periculoase, care se
adună de obicei in gospodăriile
private
de ex.: ulei de motor, lubrifiant,
vopsele, adezivi, otrăvuri, solvenţi, 
butelii, stingătoare, medicamente, 
chimicale

Lămpile cu descărcare în gaze şi
bateriile pot fi predate şi ele la
colectarea de materiale pericu-
loase

Grăsimile şi uleiurile comestibile
vechi trebuie totuşi predate 
separat de ex.: untură de porc, 
uleiurile de la mancărurile 
conservate, uleiul din
friteusă

Aparate electrocasnice mari,
precum maşini de spălat rufe,
uscătoare, sobe electrice, maşini de
spălat vase,

Aparate electrocasnice mici,
precum maşini de cafea, mixere,
aparate foto, DVD-playere,
calculatoare şi accesorii, telefoane
mobile, CD-playere

Aparate pentru frig,
precum aparate de aer condiţionat,
frigidere şi congelatoare

Aparate cu ecran,
precum televizoare, laptopuri,
monitoare

Lămpi cu descărcare în gaze,
precum becuri economice, tuburi
de neon

Baterii,
precum baterii pentru aparate,
baterii tip pastilă, acumulatoare

Predarea este gratuită
Comercianţi cu suprafaţă
comercială mai mare de 150 m2,
numai la cumpărarea unor
aparate asemănătoare noi,
bateriile in orice caz!

Sunt acele deşeuri, care datorită
mărimii sau a greutăţii lor, nu pot fi
colectate in recipienţii pentru
deşeuri reziduale
de ex.: mobile, biciclete, covoare,
saltele de pat, uscătoare de rufe,
chiuvete

precum de la tăierea pomilor, a
gardurilor vii, a tufelor,  
a gazonului




