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CONTAINERUL GRI  
DEȘEURI REZIDUALE

CONTAINERUL MARO 
DEȘEURI BIO

CONTAINERUL ALBASTRU  
DEȘEURI DIN HÂRTIE

SACUL GALBEN / CONTAINERUL GALBEN
AMBALAJE DE COMERCIALIZARE

CONTAINERUL DIN STICLĂ  
DEȘEURI DIN STICLĂ

AUTOVEHICULUL PENTRU DEȘEURI PERI-
CULOASE – SUBSTANȚE PERICULOASE

TOATE DEȘEURILE CARE NU POT FI RECICLATE 
Acestei categorii îi aparțin de ex.: 
Cenușa (rece), dischetele, recipientele de culoare (culoarea uscată), 
fotografiile, becurile, rumegușul pentru pisici, articolele de igienă, 
gunoiul, spărtura de porțelan, sacii pentru aspirator, tapetul, scute-
cele, mucurile de țigară

Pentru acestea există: 
Containerul pentru deșeurile reziduale 

Următoarele nu aparțin acestei categorii: 
CD-uri, DVD-uri, aparatele electrice, lămpile economice, cernelurile, 
tuburile fluorescente  Centrul de reciclare
Pilote  containerul pentru materiale textile vechi
Substanțele periculoase  Autovehiculul pentru substanțe  
periculoase 

DEȘEURI ORGANICE PRECUM CELE DIN  
BUCĂTĂRIE ȘI DIN GRĂDINĂ
Acestei categorii îi aparțin de ex.: 
rămășițele de flori, cojile de ouă, resturile de pește și de carne, 
deșeurile provenite din grădină, resturile de legume, zațul de cafea, 
cojile de cartofi, deșeurile provenite din bucătărie, cojile de nuci, 
cojile de fructe, resturile de mâncare, resturile provenite de la ceai, 
plantele de cameră, fructele citrice

Pentru acestea există: 
Containerul pentru deșeuri bio 

Următoarele nu aparțin acestei categorii: 
Cenușa, articolele de igienă, capsulele de cafea, rumegușul pentru 
pisici, gunoiul, sacii pentru aspirator, scutecele, mucurile de țigară 
  Containerul pentru deșeurile reziduale 

HÂRTIE, CARTON, CUTII DIN CARTON
Acestei categorii îi aparțin de ex.: 
Broșurile, cărțile, papetăria, hârtia pentru fotocopiere, cartoanele, 
prospectele, pungile din hârtie curate, cartonul ondulat, ambalajele 
din hârtie, ziarele, revistele 

Pentru acestea există: 
Containerul pentru deșeuri din hârtie sau centrul de reciclare 

Următoarele nu aparțin acestei categorii: 
Hârtia cretată, hârtia de copt, tapetul  Containerul pentru deșeurile 
reziduale 
Cutiile de băuturi (de exemplu, cutii de lapte)  Sacul galben/
Containerul galben

AMBALAJE DIN PLASTIC, METAL ȘI MATERIALE 
DE LEGĂTURĂ
Acestei categorii îi aparțin de ex.: 
Folia de aluminiu, gălețile și recipientele de vopsea (goale), sticlele 
din material plastic, cutiile de băuturi, cutiile de conserve, dopurile 
de sticle, ambalajele metalice, cutiile de lapte, pungile din plastic, 
paharele din plastic, articolele din polistiren, capacele

Pentru acestea există: 
Containerul galben / Sacul galben 

Următoarele nu aparțin acestei categorii: 
Hârtia, cartonul, articolele din carton  Containerul pentru deșeuri 
din hârtie recipiente din sticlă  Containerul din sticlă
Lemn, găleți din plastic, porțelan, oale, tigăi, jucării  Containerul 
pentru deșeurile reziduale, Centrul de reciclare 

STICLE, PAHARE – SEPARAȚI STICLA VERDE, 
MARO ȘI ALBĂ
Acestei categorii îi aparțin de ex.: 
Recipientele din sticlă, recipientele pentru legume, marmelade și 
conserve, alte ambalaje din sticlă

Pentru acestea există: 
Container sticlă deschis 

Următoarele nu aparțin acestei categorii: 
Sticla auto  service 
Container pentru deșeuri din cristal, becuri, sticlă Jena, ceramică, 
porțelan  Containerul pentru deșeurile reziduale 
Foi de geam, lămpi economice, oglinzi  Centrul de reciclare

DEȘEURI CARE CONȚIN SUBSTANȚE PERICULOASE
Acestei categorii îi aparțin de ex.: 
Decapanții pentru vopsele, medicamentele expirate, bateriile, soluțiile 
de dezinfectare, lămpile economice, culorile (lichide), agenții de 
îndepărtare a petelor, substanțele de protejare și de îngrijire a lem-
nului, adezivii, vopselele, substanțele alcaline, tuburile fluorescente, 
pesticidele, soluțiile de curățare, dozele de pulverizare cu reziduuri
Pentru acestea există: 
Autovehiculul pentru deșeuri periculoase, pentru programări  
consultați Calendarul mediului înconjurător 
Pentru preluarea substanțelor periculoase  Altdeponie Borken Hoxfeld
Următoarele nu aparțin acestei categorii: 
Aparatele electrice  Centrul de reciclare
Recipientele de culoare (culoare uscată)  Containerul pentru  
deșeurile reziduale 
Recipiente de culoare, doze de pulverizare (goale)  Sacul galben/
Containerul galben


