TIPUL DE COLECTARE
Hîrtie şi carton
DA – ziare, reviste, cǎrți; pungi de hârtie curate; suluri de carton; caiete, foi de
hârtie, plicuri, bilete; carton şi cartonaş.

MODUL DE COLECTARE

MODUL DE COLECTARE

Containere albe

De două ori pe săptămână în tot orașul

Containere verzi

O datǎ pe săptămânǎ pe întreg teritoriul orașului;
De două ori pe săptămână pentru utilizatorii cu producție mare (centre comerciale,
baruri și restaurante);

NU – hârtie amestecatǎ cu alte materiale cum ar fi plasticul sau aluminiul; cutii
tetra-pak; farfurii sau pahare de hârtie şi plastic; hârtie murdarǎ de alimente.
Sticlǎ
DA - sticle şi borcane de sticlǎ

NU – oglindǎ, becuri, obiecte de ceramicǎ.
Plastic, Tetrapak şi Aluminiu
DA – sticle de apǎ mineralǎ şi bauturi; flacoane de produse pentru igiena personalǎ
şi pentru curǎțenia casei; tǎvițe de plastic pentru alimente fǎrǎ resturi, pungi,
pelicole de plastic pentru ambalat; cutii de tetrapak (pentru lapte, sucuri de fructe,
Saci galbeni
etc.); cutii de aluminiu pentru bǎuturi, cutii metalice.
NU – jucǎrii de plastic; obiecte de plastic şi diverse cutii pentru lichide (farfurii,
pahare, tacâmuri, etc.); plastic cu resturi alimentare; polistiren.
Fracțiunea umedă (Organic)
DA – resturi şi deşeuri de bucǎtǎrie ( fie crude sau fierte dar trebuie sǎ fie reci); coji
sau resturi de fructe sau de legume; resturi de carne şi oase; resturi de peşte şi
solzi; coji de ouǎ; filtre de ceai, muşețel, tizane, zaț de cafea; flori ofilite; şervețele
Pungi biodegradabile în containere maro
şi hârtie murdare de alimente.

De două ori pe săptămână în tot orașul

De două ori pe săptămână în tot orașul

NU – alimente calde şi lichide; gunoiul de la câini și pisici; gunoiul din grădină
(iarba, ramuri și frunze uscate); scutece.
Deșeuri mixte
DA - hârtie laminatǎ sau plastificatǎ, aluminiu și ceară; obiecte din plastic "rigid"
(jucării, farfurii și pahare, etc.); aparate de ras de unică folosință, brichete; porțelan,
ceramică, faianță; tuburi de pastă de dinți și altele asemenea, scutece; așternut
Sac transparent
animal, fragmente și tăvi de polistiren; casete video, casete audio, CD-uri.

De două ori pe săptămână în tot orașul

NO - toate deșeurile care sunt colectate separat.
Reziduri vegetale

Expunerea pe marginea drumului de către utilizator, în cutii sau pachete, în ziua în Serviciul este gratuit, pe bază de programare; se efectueazǎ de 3 ori pe
care ați fost de acord cu ridicarea, în urma programǎrii la numǎrul verde;
săptămână:

(precum tăieturile de iarbă, frunze uscate și resturi de la potaturi, de la menținerea
spațiului verde privat)

cantitatea prevăzută nu trebuie să fie mai mare de 15 pachete sau 15 saci (sau,
alternativ, 7 saci și 7 pachete).

Deșeuri voluminoase

Expunerea pe marginea drumului de către utilizator, o oră înainte de trecerea
maşinii serviciului, în ziua în care ați fost de acord cu ridicarea , în urma
programǎrii la numǎrul verde;

dacă programǎrile depășesc numărul de servicii prevǎzute, acestea se vor efectua
în prima zi de lucru a săptămânii următoare.
Alternativ, puteți face livrarea direct la platforma ecologica.

(cum ar fi metalele feroase și neferoase, mobilier din lemn și produse din lemn, alte
volumul deşeurilor voluminoase nu trebuie să fie mai mare de 1 metru cub.
deșeuri voluminoase nerecuperabile)

Serviciul este gratuit, pe bază de programare; se efectueazǎ de 3 ori pe
săptămână:
dacă programǎrile depășesc numărul de servicii prevǎzute, acestea se vor efectua
în prima zi de lucru a săptămânii următoare.
Alternativ, puteți face livrarea direct la platforma ecologica.

