DEȘEURI ORGANICE (dove previsto)

COMPOSTARE DOMESTICĂ

CE SORTĂM?
Deșeuri de la bucătărie și resturi de mâncare, resturi de la curățit verdețuri și fructe, ﬂori tăiate și plante de apartament,
pâine uscată, zaț de cafea și ﬁltre de ceai, hârtie absorbantă de
bucătărie, alimente alterate, coji de ouă, culcușul de material
organic al animalelor domestice.

Cine posedă o grădină de ﬂori sau de zarzavat poate să realizeze compostarea deșeurilor de bucătărie și de grădină direct
acasă la el, transformând materialul în pământ pentru plante.

CE NU TREBUIE SĂ INTRODUC?
Toate celelalte deșeuri ce fac obiectul colectării diferențiate
(hârtie, material plastic, sticlă, etc.)
UNDE POT SĂ LAS MATERIALELE SORTATE?
Se va introduce materialul în contaninerul de culoare MARON.

CE SE POATE TRANSFORMA ÎN COMPOST?
Deșeurile de fructe și verdețuri, deșeurile vegetale de la bucătărie, ﬂorile tăiate, pâinea uscată și mucegăită, cojile de ouă,
zațul de cafea, ﬁltrele de ceai, șervețelele de hârtie, hârtia de
bucătărie, frunzele, rumegușul și paiele, iarba de la cosit, ramurile tăiate (e preferabil să ﬁe mărunțite), etc.
CE NU SE POATE COMPOSTA
Oase de dimensiune mare, cochilii de moluște (scoici, stridii,
etc.)
CUM SE FACE COMPOSTUL
Se pregătește un drenaj din material de susținere (crenguțe,
talaș, etc.). Se amestecă resturi de bucătărie și deșeuri verzi din
grădină. Prezența oxigenului e indispensabilă și se asigură utilizând materiale care conferă porozitate; se amestecă, dacă
este necesar. Pentru a asigura și un grad de umiditate adecvat,
se va drena, se va umbri sau se va uda compostul.

MATERIALE VOLUMINOASE ȘI RAEE
(Deșeuri de la aparatură electrică și electronică)
CE COLECTĂM:
Fotolii, divane, saltele și suportul lor metalic, mobilă, frigidere;
PC, televizoare, imprimante, etc.
UNDE SE POT LĂSA MATERIALELE COLECTATE?
Se vor transporta la insula ecologică de referință sau se va telefona la numărul gratuit 800.36.55.52

CE MODALITATE SE UTILIZEAZĂ
Grămada sau groapa (fosa, groapa de gunoi, groapa de bălegar) sunt metodele cele mai eﬁciente pentru a permite o aerisire satisfăcătoare a compostului, ceea ce înlesnește și o
amestecare a materialului. Aceste metode sunt potrivite pentru
cine deține o grădină destul de mare sau o grădină de zarzavat.
Containerul pentru compost (composter) este un recipient aerisit, studiat pentru compostarea în spații verzi de dimensiuni
reduse. Există mai multe soluții: de la cea mai economică, de
executat singuri (din plasă metalică plastiﬁată), la un composter închis, din material plastic.

HÂRTIE și CARTON

AMBALAJE DE MATERIAL PLASTIC

INSULA ECOLOGICĂ

CE POT SĂ SORTEZ?
Toate ambalajele de carton ondulat, de orice formă și dimensiune, cutii de carton pentru fructe și legume, ziare, reviste, comicsuri, pliante, foi publicitare, pungi pentru alimente, pentru
pâine și fructe, pungi de hârtie cu mâner, foi de hârtie de orice
gen și dimensiune, recipiente de la lapte și de la suc de fructe
(tip Tetra Pak®), orice recipient și ambalaj de carton, recipiente
de hârtie pentru produse alimentare (cutii de pastă, de orez,
etc.), cartonul ce conține cutii de conserve, de iaurt, de băuturi,
cutii de pantoﬁ, cutii de detergenți (curate), cutii de pastă de
dinți, etc.

CE POT SĂ SORTEZ?
PET-uri de apă și de alte băuturi, comprimate și închise cu
dopul, ﬂacoane de detergenți, de șampon, recipiente pentru lichide, recipienți de alimente, cutiuțe de iaurt, sacoșe și pungi
de plastic, lădițe pentru fructe și zarzavat, punguțe din plasă
pentru fructe și în general orice ambalaj de plastic și polistiren.

CE NU TREBUIE SĂ INTRODUC?
Hârtie murdară, hârtie cu grăsime, hârtie de cuptor, hârtie plastiﬁată, hârtie indigou, hârtie pentru mezeluri și brânzeturi.

UNDE POT SĂ LAS MATERIALELE SORTATE?
Serviciu la domiciliu: materialul se va introduce în punga semitransparentă de culoare GALBENĂ pe care o vei amplasa în
fața locuinței tale, în zilele și la orele stabilite.
Serviciu stradal:
Se introduce materialul în containerul GALBEN.

Este un loc supravegheat unde se pot duce toate
acele deșeuri care pot ﬁ recuperate și care pot constitui un pericol pentru mediul înconjurător, respectând regulile indicate de supraveghetor. Se colectează
următoarele deșeuri: hârtie, carton, resturi verzi de la lucrări
de grădinărit și tăieturi de ramuri, sticlă (precum geamuri, damigene), ambalaje de plastic, metal, lemn, obiecte voluminoase, bunuri de durată, frigidere, cauciucuri de mașini, ulei
mineral uzat, ulei de bucătărie uzat, material inert (resturi reduse de moloz de la mici lucrări efectuate personal), instalații
sanitare, faianță), vopsea, baterii descărcate, baterii cu plumb
de la întreținerea în propriu a autovehicolelor, medicamente
expirate, cartușe de imprimantă (toner) epuizate.
Unde se găsesc: pentru a cunoaște amplasarea insulei ecologice comunale unde se pot duce deșeurile, vizitați site-ul
www.consorziosea.it. Pe site veți găsi lista Primăriilor cu insula
ecologică de referință, precum și zilele cu
respectivul program de lucru.

UNDE POT SĂ LAS MATERIALELE SORTATE?
Serviciu de colectare la domiciliu: se introduce materialul în
recipientul paper box ALB pe care îl vei amplasa în fața locuinței
tale, în zilele și la orele stabilite.
Serviciu stradal:
Se introduce materialul în containerul ALB.

CE NU TREBUIE SĂ INTRODUC?
Farfurii, pahare și tacâmuri de plastic, jucării stricate, obiecte
de plastic tare, polistirenul pentru construcții, mape port-documente și în general tot ce nu se consideră a ﬁ ambalaj.

COLECTARE NEDIFERENȚIATĂ
REZIDUALĂ

STICLĂ
CE POT SĂ SORTEZ?
Recipiente, sticle și pahare, vase și văsuțe, ﬂacoane și borcane
(goale).
CE NU TREBUIE SĂ INTRODUC?
Vase de sticlă pentru foc, obiecte de cristal, ceramică, porțelan,
becuri, tuburi de neon.
UNDE POT SĂ LAS MATERIALELE SORTATE?
Utilizează containerele stradale de culoare VERDE.

CE SE COLECTEAZĂ
Farfurii, tacâmuri, pahare de plastic, jucării, obiecte de cauciuc,
scutece tip pampers pt. copii și pentru adulți, CD-rom și husele
lor, cârpe, cioburi de ceramică și de porțelan, hârtie murdară,
hârtie pentru mezeluri și brânzeturi.
CE NU SE COLECTEAZĂ
Toate celelalte deșeuri ce fac obiectul colectării diferențiate
(hârtie, plastic, sticlă, etc.)
UNDE POT SĂ LAS MATERIALELE SORTATE?
Serviciu la domiciliu: Se vor introduce materialele în punga semitransparentă de culoare GRI pe care o vei amplasa în fața locuinței tale, în zilele și la orele stabilite.
Serviciu stradal: Se introduce materialul în containerul VERDE.

BATERII ȘI MEDICAMENTE EXPIRATE
CE SE SORTEAZĂ
Baterii tip buton și stilo pentru ceasuri, baterii pentru aparatură
electrică de mici dimensiuni, blister, ﬂacoane de sirop, siringi
închise cu capacul, medicamente expirate.
UNDE POT SĂ LAS MATERIALELE SORTATE?
Se folosesc containerele stradale destinate sau se duce materialul la insula ecologică.

ÎMBRĂCĂMINTE UZATĂ/HAINE
Orice articol de îmbrăcăminte curat și în stare bună, pantoﬁ,
genți, pălării și căciuli, pulovere, pantaloni, etc.
UNDE POT SĂ LAS MATERIALELE SORTATE?
Se folosesc containerele stradale dedicate sau se duce materialul la insula ecologică.

