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Respect pentru comunitate!

Utilizând procesul natural de descompunere a deșeurilor, frunzelor, resturilor
alimentare și resturilor vegetale din grădină, cu ajutorul COMPOSTORULUI, putem obține

un produs valoros cu aspect de humus, care atunci când este utilizat în grădină ajută 
plantele să se dezvolte mai bine.

Știai că aproape toate resturile 
din curtea ta îți pot oferi o mână de 
ajutor în grădină și în gospodărie?

CE COMPOSTĂM CE NU COMPOSTĂM

Mâncare gătită și pâine
Grăsimi, sosuri și ulei

Deșeuri de la câini și pisici
Cherestea

Scutece de unică folosință
Plastic

Materiale sintetice
Nămol

Cenușă de la lemn ars
Lut

Pământ
Praf de aspirator
Cenușă din sobă
Solvenți chimici

Resturi de fructe și legume
Plicuri de ceai
Zaţ de cafea

Carton
Prosoape și saci de hârtie

Tuburi de carton
Cartoane de ouă

Flori uscate
Frunze uscate

Resturi tari de la gardurile vii
Răsaduri

Paie uscate și fân
Resturi de plante

Resturi de toaletare a gardurilor vii tinere
Resturi lemnoase moi de la grădinărit

Buruieni perene
Paturile de paie ale șoarecilor, 

hamsterilor și iepurilor
Talaș

Folosește compostorul 
pentru deșeurile 
biodegradabile 
din gospodăria ta.

Contribuie la un mediu 
mai curat.

COMPOSTEAZĂ!

RESPECTĂ-ȚI GOSPODĂRIA,
RESPECTĂ VASLUIUL!



HÂRTIE / CARTONHÂRTIE / CARTON PLASTIC / METALPLASTIC / METAL

Unul dintre cele mai la îndemână moduri în care îți poți ajuta
județul să se dezvolte sănătos este să colectezi selectiv! 

Pentru o colectare selectivă eficientă, vor fi instalate containere 
speciale, dedicate fiecărui tip de deșeu. Folosește-le cum trebuie!

Se colectează selectiv: PET-uri, caserole 
și farfurii de plastic (spălate în prealabil), 
pungi de plastic, doze din aluminiu, spray.

Se colectează selectiv: ziare, reviste, cutii 
din carton, ambalaje din carton de la 

sucuri și lactate, caiete, pungi de hârtie.

NU  se colectează selectiv: deșeuri 
din hârtie și carton umede sau 

contaminate (impregnate cu grăsimi, 
sânge etc.), hârtie cerată, ambalaje 

mixte (hârtie și metal de ex.)

NU  se colectează selectiv: ambalaje de 
plastic care au conținut substanțe toxice, 

corozive sau ulei de motor, seringi, 
ghivece, folie de plastic murdară, folie de 
aluminiu, veselă și tacâmuri din metal.

STICLĂSTICLĂ

Se colectează selectiv: 
sticle de diferite culori, 

borcane. 

NU  se colectează selectiv: 
geamuri, oglinzi, 

becuri, ceramică și porțelan, 
veselă și pahare.

REZIDUURIREZIDUURI

Se colectează selectiv: 
deșeuri rezultate din gospodărie, 

altele decât cele colectate selectiv.

NU  se colectează selectiv: 
scânduri, moloz, baterii, deșeuri chimice, 
deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase.




