
ATENTIE 
COSUL DE 
GUNOI!

LALA

Ulei vegetal folosit: în 
pubelele de la intrarea în 
supermarket ... sau la un 
centru de colectare Ecolat! 

 Baterii folosite : 
în coșul des  nat 
bateriilor folosite ... 
sau la un centru de 
colectare Ecolat! 

Medicamente 
expirate:
 în coșul de ... 

sau la un centru de 
colectare Ecolat! 

Și acum ... câteva sfaturi: 
atenție la deseurile care atribui! 
Organic: închide complect punga 
biodegradabilà înainte de o a arunca în coșul 
de gunoi. 

Multe materiale: ambalajul gol și spàlat 
(cum ar fi  s  cle, cu  i de conserve ...) pentru 
a le curà   de deșeuri alimentare înainte de a 
le aruncându-le în tomberonul albastru. 

Hâr  e și carton: zdrobeste si rupe cu  ile și 
ambalajele de hàr  e cu scopul ca sà ocupe 
cât mai puțin spațiu posibil ìn cosul cu gunoi. 

Nediferențiat: închide punga complet și 
asigurați-vă că în interiorul ei nu există nici 
un material periculos. 

Deseurile se
descompun greu!  

Flacon de s  clă: 
se descompune ìn 4000 ani 

Hâr  e absorbantă: 2 luni

S  cla de plas  cà: 100 ani

Țigară : 2-5 ani

Polis  rol: 1000 ani

PENTRU A SE DESCOMPUNE,
MULTI ANI LA RÀND,

SI 15 SECUNDE PENTRU A LE DIFERENȚIA!
Dacà locuies   ìn car  erul Gorarella sau 
Barbanella contacteazà Sei Toscana prin 

intermediul apelului gratuit (800 127 484) 
pentru ob  nerea gratuità a trusei pentru 

colectarea deseurilor la domiciliu

Multumim pentru colaborare asocia  ile voluntare:
Cittadini Senza Frontiere,  Centro Culturale 

Islamico di Grosseto,  CittadinanzAttiva, 
Associazione MoldovainItalia

Lubjana Pellumbi, Stefano Generali, 
Nicola Dorin e Halyna Ivashchenko,

Elisa Dell’Olio
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 CITTÀ
DI GROSSETO

Decursul si  mpul de descompunere a unor 
deșeuri mai frecvent folosite



Mul  -materiale: s  cle,  
cu  i si borcane de s  clă 
și plas  c; cu  i simple  și 
cu  i de aluminiu și oțel; 
farfurii și pahare 

de plas  c; recipiente 
din tetra  

    Organic: resturi de 
bucătărie, resturi 

de mâncare; fl ori și 
iarbă uscată; ramuri   

 

Nediferen  ate: 
materiale nereciclabile... 

Deseuri voluminoase: 
obiecte care, prin 
amploarea sau natura, 
nu pot fi  plasate în 
tomberoane... 

• Aceste deseuri sànt aduse la centrul de 
colectare  Ecolat , strada  Zaffi  ro 22, orasul 
Grosseto 
(e un serviciu 
gratuit) 
 

• ìn alterna  và pute   suna la numărul 
gratuit 800 127 484 la serviciul domiciliar 
de preluare gratuită  Six Toscana Ltd 
• sau rezerva un pick up gratuit  
complectànd formularul de anchetă 
pe site-ul www.seitoscana.it, sau prin 
intermedia unui e-mail la 
ingombran  @seitoscana.it

Cosit și ràmàsi   de 
tăiere a ramurilor 
arbus  lor: deșeuri 
verzi (iarbă de grădină, 
ramuri) ... 

• Adà aceste deseuri  la Ecolat - centru de 
colectare sau chiamà prin apel gratuit  Sei 
Toscana srl la numàrul  800 127 484 , ìn 
alterna  và contacteazà  www.seitoscana.
it, sau apeleazà-i prin intermedia unui 
e-mail la ingombran  @seitoscana.it

Te ajutàm  să-l  alegi 
pe cel potrivit! 

❉

GHID DE RECICLARE
A DESEURILOR

Colectarea deșeurilor este obligatorie. 
Diferen  aza deșeurile în mod corect 

pentru un mediu mai bun și pentru un 
oraș mai curat

    Nu càdea  
    în eroare!    

Fiecàrui tomberon deseurile 
corespunzàtoare!  

Hâr  e și carton: 
Ambalaje

 și deșeuri de hâr  e,

       carton și 
       carton curat


