
Container din sticlă 
 
 recipiente de unică folosință  

(de ex. Sticle cu sucuri, sticle 
cu vin) 

 sticle (de ex. ulei alimentar, 
oțet, substanțe de îmbăiere) 

 borcane cu capac de toate tipurile (hrană 
pentru copii, borcane pentru murături, 
borcane pentru gem, borcane cu muștar) 

 pahare 

 
 
Nu aruncați inclusiv: 
- ceramică 
- porțelan 
- oglinzi 
- plăci de sticlă/sticle de 

ferestre 
- dopuri/capace 
    

 
 
Recipientele de unică folosință și 
sticlele returnabile și dozele 
trebuie returnate în magazin! 
 
 
Containerele și dozele 
metalice 
 
Toate dozele metalice trebuie eliminate în 
sacul galben. 
 
 
 
 
Coșurile de deșeuri tip hârtie trebuie folosite 
doar pe durata deplasărilor!

Deșeuri 
speciale 
Produsele marcate cu aceste 
simboluri trebuie eliminate în regim de deșeuri 
speciale: 
 
 

Termenii privind substanțele poluante 
menționate în calendarul de deșeuri sunt 

marcați cu acest simbol:           SA 1 
 

 
Nu constituie deșeu special: 
- vopselele 
-    focurile de artificii și petardele 
-    sticlele 
-    becurile cu consum energetic redus 

 

 
Mai multe informații:  
 
Internet: www.mzvo.de 
Consiliere privind deșeurile, Tel. +49-6063  
93190 
E-Mail: info@mzvo.de 
 
 
 
 
 
 
 

Deșeuri șantier, Tel. +49-6159 9160-123 

Informații disponibile în limbi 
diferite: 

Română     
 

Selectarea 
corespunzătoa
re a deșeurilor 
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Deșeuri reziduale – pubela gri 
   

 cenușă (rece) 
 fotografii  
 cauciucuri 
 articole de igienă  

(de ex. bețișoare pentru urechi, prezervative) 
 nisip de litieră, nisip pentru animale mici 
 altele, deșeuri foarte murdare 
 saci pentru aspiratoare 
 deșeuri din curățare străzi 
 resturi de tape 
 nisip pentru animale 
 scutece 
 filtre și scrum de țigară 

 
Deșeuri biodegradabile – 
pubela verde 
 
 resturi de pâine 
 coji de ou 
 saci de filtru 
 resturi de pește 
 resturi de carne (cantități mici) 
 resturi de legume (de ex. coji de ceapă, 

salate) 
 zaț de cafea 
 lactate și făinoase 
 coji de legume (de ex. nuci, 

resturi de măr) 
 șervețele 
 resturi alimentare (cantități mici) 
 zaț și plicuri de ceai 
 crengi (mărime < 15 cm) 
 flori 
 resturi din grădini (fără pământ) 
 frunze, ierburi 
 resturi de plante și de iarbă 
 
Nu aruncați: 
- pământ 
- obiecte din plastic (recipiente, sticle, folii) 
- plastic (nici „plastic biodegradabil“) 
- nisip de litieră (de orice fel) 
- resturi de bucătărie din restaurante, fast-

food-uri 
- lemn tratat 
- textile 
- piele 

Hârtie – pubela albastră 
    
 hârtie, carton, (curat + uscat) 
 cofraje pentru ou 
 carton (bucăți întregi sau 

rupte) 
 cataloage 
 hârtii de ambalat 
 broșuri 
 caiete de școală 
 hârtii de scris 
 agende de telefon 
 reviste 
 ziare 

 

 
Nu aruncați: 
-  resturi de tapet 
 
 

 
 
Sac galben 
    
 aluminiu (de ex. recipiente, folii, capace) 
 doze de orice fel 
 materiale plastice, tratate cu spumă (de ex. 

recipiente pentru carne, legume sau fructe)  
 recipiente din plastic (de ex. de 

margarină, iaurt, lapte, produse 
lactate)  

 flacoane din plastic (de ex. detergenți 
de curățare, de îngrijire corporală) 

 folii din plastic (de ex. plase, saci, folii 
transparente, folii de ambalaj) 

 recipiente tip spray, golite și fără conținut de 
substanțe periculoase (de ex. frișcă, bandaj 
lichid, deodorant) 

 materiale compuse (de ex. cartoane cu lapte 
și sucuri, ambalajele vidate, 

 ambalajele dulciurilor, ambalajele bunurilor 
congelate) 

 
 
Nu aruncați:  
-  farfurii și ustensile din plastic 
-  jucării 
-  ambalaje cu conținut 
 

Deșeuri de mari 
dimensiuni-Telefon  
06061-96000 

 
 roți de bicicletă 
 utilaje de grădină 
 mobilier (de ex. mese, scaune, dulapuri, 

saltele, rafturi etc.) 
 cuptoare și corpuri de încălzit nemontate în 

poziție fixă (fără ulei) 
 mașină de tuns iarba (doar cu rezervor gol, 

neelectric) 
 aparate de sport și jucării 
 
 
Nu aruncați 
-  piese de vehicule (motorizate) 
-  aparate de răcit 

 
 
Delimitare privind deșeurile de construcții:  
Deșeuri mari sunt, de obicei, toate obiectele 
transportate în caz de mutare, de exemplu. 
 
 
Deșeuri electrice 06061-9999060 
 
 calculator/tabletă 
 televizor 
 plită electrică 
 sisteme tip Hi-Fi 
 mașini de cafea 
 aparate de răcit 
 monitoare 
 aparate de bărbierit 
 prăjitor de pâine 
 mașini de spălat rufe și vase 
 uscătoare de haine 
 mașini de găuri și de 

înșurubare 
 perii de dinți electrice 
 
Definiție: deșeuri electrice sunt aparatele, care 
funcționează prin conectare la priză, cu acumulator 
sau cu baterii. 
 

 

 

 

 


