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STOP POLUĂRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR!
IA DECIZIA CORECTĂ! 

TU FACI 
DIFERENȚA!

FOLOSEȘTE PUBELA/CONTAINERUL PENTRU: CANALIZAREA NU ESTE COȘUL DE GUNOI!

O campanie de informare și conștientizare derulată de
S.C. Apa Târnavei Mari S.A. – Operator regional de apă și apă uzată

Poți depozita zilnic gratuit deșeurile la Centrul pentru preluarea, prelucrarea și valorificarea deșeurilor din Mediaș, str. Gării FN (lângă Stația de Epurare a Apelor Uzate)!

NU MAI ARUNCA ÎN TOALETĂ SAU ÎN CHIUVETĂ 
DEȘEURILE DESTINATE PUBELEI/CONTAINERULUI!

ACESTEA NU SUNT 
COȘURI DE GUNOI !!!

DEȘEURI MENAJERE: 
șervețele umede, cârpe, mucuri de țigară, 
produse de uz intim sau igienă personală 
(scutece de sugari și adulți, prezervative, 
absorbante, discuri demachiante, vată, 
săpun), fire de păr uman sau animal, 
excremente de animale, praful de la aspirator sau 
mizeria măturată din curte

resturi alimentare, coji de ouă, coji de 
legume și fructe, pliculețe de ceai, zaț de 
cafea, iarbă, crengi, flori, frunze

sticle de plastic (PET-uri), pungi și sacoșe de plastic, folie, 
doze de bere sau suc, conserve, veselă de plastic, 
recipiente cosmetice/detergenți

 
ambalaje și pungi de hârtie, cutii de carton

 

DEȘEURI BIODEGRADABILE:

DEȘEURI DIN PLASTIC ȘI METAL:

DEȘEURI DE HÂRTIE/CARTON:

DEȘEURI DIN STICLĂ

DACĂ NU FACI DIFERENȚA:
Acțiunile tale provoacă blocarea totală sau parțială 

a canalizării și a stațiilor de pompare a apelor uzate, 
ceea ce crește costul întreținerii al sistemului de 

canalizare! CANALIZAREA REFULEAZĂ!

TU RESIMȚI DISCONFORTUL, IAR ACȚIUNILE 
TALE SE RĂSFRÂNG ASUPRA TUTUROR 

UTILIZATORILOR DIN COMUNITATE!

DACĂ NU SORTEZI DEȘEURILE:
Acestea ajung la groapa de gunoi și nu la fabricile 

de reciclare, iar costurile mari de transport și 
depozitare vor crește și taxa de salubritate!

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII 
- container la comandă:
materiale de construcții, obiecte de 
mobilier, lemne, pământ

DEȘEURI PERICULOASE: 
uleiuri alimentare (uzate sau 
nu), uleiuri auto, grăsimi, 
solvenți, vopsele, diluanți

Pentru mai multe detalii, accesați:          www.apatarnavei.ro       Apa Tarnavei Mari
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