Noua

DIFERENţIATĂ
de la A la Z

UNDE
UN NOU ÎNCEPUT
AMA și Roma Capitale aleg să modifice modelul de
colectare și să colaboreze impreuna cu CONAI, Consorzio
Nazionale Imballaggi (Consorţiul Naţional Ambalaje),
pentru a oferi o mai mare valoare materialelor postconsum menajere. Noul serviciu de recuperare și reciclare
va implica, unul după altul, toate municipiile din Roma,
îmbunătăţind aspectul orașului și viaţa cetăţenilor romani.

UN NOU SERVICIU
Împreună cu tine ne angajăm in gestionarea unei
noi colectări selective, mai eficientă și mai durabilă.
Pentru a face acest lucru, va trebui să ne schimbăm
obiceiurile zilnice și să colaboram toţi pentru a da
viaţă
unui sistem care funcţionează
cu adevărat,
cu mai puţină risipă și cu mai multe
avantaje.

ÎL PUN

Pentru tine un util memento ca să te ajute
să reciclezi și mai bine. Caută în lista
alfabetică materialele sau obiectele de
care dorești să te eliberezi. Dreptunghiul
învecinat îţi va arăta culoarea corectă a
containerului în care să-l arunci.

UN NOU OBIECTIV
Scopul este ambiţios și uniţi putem face să crescă procentul
de colectare selectivă până la 70% până în 2021, așa
cum s-a stabilit în Planul pentru reducerea și gestionarea
materialelor post-consum din Roma Capitale 2017-2021
(PMPC) aprobat de Consiuliul Capitolin. Numai în acest fel
vom avea economii semnificative de materie și energie,
dar mai presus de orice, satisfacţia de a trăi într-un oraș
mai bun care a făcut din respectul și responsabilitate faţă
de mediu stindardul său.

DESCOPERĂ
MAI MULT
>

Pentru orice neclaritate cu privire la noul serviciu
contactaţi Linia Verde AMA 800 867 035
Sau mergi pe amaroma.it

LEGENDA CULORILOR
RESTURI ALIMENTARE ȘI ORGANICE

A
Absorbante igienice
Acvarii
Agende de hârtie și / sau carton

STICLĂ

Alamă
Alimente (resturi atât crude cât și fierte)
Alimente expirate (fără ambalaj)

PLASTIC ȘI METAL

Aluminiu (tăvi, folii)
Ambalaje de cafea
Ambalaje de hârtie (paste, sare, etc.)

HÂRTIE

Antene / Antene parabolice
Aparate de ras (non-electrice)
Aparate foto digitale

MATERIALE NEDIFERENŢIAT

Armături instalaţii sanitare
Aspiratoare

COȘURI PENTRU BATERII DESCĂRCATE

B

COȘURI DIN FARMACII

Bandă (adezivă, pentru ambalare)
Baterii consumate
Baterii de telefon mobil

CENTRE DE COLECTARE

Baterii auto
Becuri cu consum redus de energie

CONTAINERE STRADALE GALBENE

Becuri incandescente
Becuri neon, halogen, fluorescente
Becuri și lampadare

A
B

Beţișoare pentru urechi

Camere de luat vederi

Biciclete

Canapele

Bijuterii

Cântare

Bilete de autobuz magnetice

Capace de borcane pentru alimente

Biscuiţi

Capace de hârtie staniol pentru recipiente de iaurt

Blister pentru lentile de contact de unică

Capace metalice, din plastic

folosinţă, goale

Capsatoare

Blistere pentru medicamente, goale

Capse și agrafe

Bonuri fiscale

Capsule compostabile (cafea, ceai, mușeţel)

Borcane de sticlă

Capsule de plastic si de aluminiu

Brichete

Cărămizi (in cantităţi mici)

Broșuri de hârtie (neplastificate)

Cârlige din plastic pentru rufe

Buloane (in cantităţi mari)

Carne (resturi)

Buloane, șuruburi, cuie, etc. (în cantitate mică)

Cârpe curate

Bureţi

Cârpe murdare
Cartele telefonice și magnetice

C
Cabluri electrice (in cantităţi mici)
Cafea (macinată și / sau zaţ)
Cafetieră
Caiete
Calculatoare și componente (mouse, tastatură, etc.)
Calorifere

Cărţi
Carton ondulat
Cartușe de imprimantă
Cărucioare
Casete audio și video
Căști
Căzi si cabine de duș
CD (inclusiv carcasa rigidă de plastic)
Ceaiuri si infuzi pe baza de plante (filtre)
Ceasuri
Cenușă de șemineu/grătar

C

Ceșcuţe din ceramică și din porţelan

Cutii metalice pentru băuturi

Chei

Cutii metalice pentru ulei

Cioburi de ceramică

Cutii pentru lapte sau sucuri de fructe, etc.

Ciorapi și șosete
Cleme de carton pentru diverse ambalaje
Coji de midii și scoici
Coji de ouă
Coji și resturi de fructe
Condiţionatoare
Cordless
Cotoare de fructe
Covoare, perdele, tapiţerii
Covorașe de baie
Creioane
Crengi și resturi de plante
Cristale (pahare, carafe și alte obiecte)
Cuptoare (electrice, cu microunde, etc.).
Cutii cadou din oţel pentru deserturi și lichioruri
Cutii de ambalare (curate)
Cutii de băuturi
Cutii de fructe și legume din plastic
Cutii de iaurt
Cutii de oţel pentru roșii si compot din fructe
Cutii de pizza din carton (curate)
Cutii de pizza din carton (murdare)
Cutii din carton
Cutii din oţel și aluminiu pentru tomate, ton și
alimente pentru animale

D
Damigene de sticlă
Deschizătoare de conserve
Discuri de bumbac
Dopuri din plută
Dosare din carton (fără inele)
Dosare din carton serviete
Dulapuri și mobilier
DVD (inclusiv carcasa de plastic)

E
Echipamente electronice (TV, calculatoare,
casetofoane, etc.)
Electrodomestice mari și mici
Etichete adezive
Etichete de hârtie pentru îmbrăcăminte
Excremente animale

F
Farfurii din ceramică și porţelan

D
E
F

Farfurii din hârtie de unică folosinţă (curate)

Hârtie lucioasă de desen

Farfurii din hârtie de unică folosinţă (murdare)

Hârtie pătată cu grăsimi (brânzeturi, salamuri

Farfurii din plastic de unică folosinţă

feliate, produse de cuptor)

Ferestre

Hârtie pentru cuptor

Fiare de călcat

Hârtie și cartoane murdare de alimente

Filtre de ceai

Hârtie velină

Flacoane din plastic (detergent, sampon, etc.)

Hîrtie de ziare și caiete

Floppy disc
Foi din aluminiu

I

Folie cu bule

Imprimante

Folie de aluminiu

Insecticide (recipiente di)

Foarfeci

Fotografii și filme fotografice
Fotolii
Frigidere
Fructe (resturi, coji)
Frunze și flori

G

J
Jucării (de mici dimensiuni)
Jucării (mari și/sau electrice)

Genţi piele / pânză / nailon

L

Ghivece din ciment, ceramică, teracotă

Lame de bărbierit

Gumă de mestecat

Landouri si carucioare

H

Lăzi de fructe și legume din lemn (rupte în bucăţi)

Haine folosite

Lemn potat (in cantităţi mici)

Hârtie absorbantă pentru bucătărie
Hârtie chimică, hârtie fax, hârtie de copiat
Hârtie de ambalat

Lăzi de fructe și legume din lemn (rupte în bucăţi)
Leagăne pentru copii
Ligheane
Litiere pentru animale de companie

G
H
I
J
L

M

P

Magneţi

Pachete de ţigări (numai hârtia)

Mănuși de latex

Pahare de hârtie de unică folosinţă (curate)

Marchize și umbrele pentru exterior

Pahare de hârtie de unică folosinţă (murdare)

Mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase

Pahare de plastic de unică folosinţă

Masuţe pentru schimbat scutece

Pahare de sticlă

Medicamente

Pahare si obiecte de cristal

Medicamente expirate

Pâine

Mese

Pămant (in cantităţi mici)

Mobilier

Pantofi și bocanci

Mochetă

Păpuși și jucării non-electrice

Moloz (in cantităţi mici)

Paste

Mucuri de ţigară și trabuc

Paturi

N

Pături

Nasturi

Peluș

Neon

O
Oale și tigăi
Oase
Oase de pește
Ochelari
Oglinzi
Ouă

Pelicule cu bule pentru ambalaje (folie cu bule)
Pelicule de celofan și de ambalaj
Perii de păr
Periuţe de dinţi
Pește
Pixuri și markere
Pixuri și stilouri
Plasă pentru fructe
Plase de ţânţari
Plasturi
Pliante și broșuri publicitare (neplastificate)
Plicuri de hârtie

M
N
O
P

Plicuri transparente pentru documente

Role de carton (hârtie de bucătărie, hârtie igienică)

Polistiren pentru ambalaje

Roţi de bicicletă

Premergătoare

Rucsacuri

Preșuri

Rulouri si jaluzele

Prezervative

Rumeguș

Pungi de plastic
Pungi din plastic de la cereale
Pungi în material biodegradabil

R
Radiografii
Rafturi
Rafturi și poliţe
Rame
Rame de pat
Ramuri tăiate (cantităţi mari)
Ramuri tăiate (cantităţi mici)
Recipiente etichetate T și / sau F
Recipiente de carton pentru ouă
Recipiente de plastic pentru ouă
Recipiente de sticlă fără capac
Recipiente din plastic pentru detergenţi
Recipiente termorezistente (pyrex)
Resturi alimentare (crude și fierte)
Resturi de mâncare (atât crude cât și gătite)
Resturi vegetale de gradină / gazon / ramuri tăiate
Reviste
Reziduuri de ceai, cafea, mușeţel

S
Saci pentru aspirator
Saci, plicuri și imprimate de hârtie
Saltele
Sâmburi de fructe
Sanitare (chiuvete, bideuri, etc.)
Scaune
Schiuri
Scobitori
Scrum și mucuri de ţigară
Scutece pentru copii și adulţi
Seringi (cu ac bine acoperit)
Șerveţele de hârtie murdare
Șerveţele de unică folosinţă
Sobe
Spumă de cauciuc
Sticlă de geam (spartă sau plăci)
Sticle din plastic și flacoane
Stofe
Stucuri
Substanţe pentru indepărtat pete / solvenţi

R
S

T
Tacâmuri de plastic de unică folosinţă
Tăvi de plastic pentru alimente
Tăvi din aluminiu

Umerașe din plastic și / sau din oţel
Unelte de mici dimensiuni (șurubelniţe, clești, etc.)
Uscătoare de păr
Uscătoare de rufe
Uși

Tăvi din hârtie pentru fructe și legume
Tăvi din sticlă pentru alimente
Tăvi în carton pentru gastronomie
Telecomenzi

V

Telefoane

Valize

Tăvi pentru îngheţată

Telefoane și încărcătoare de baterii
Televizoare
Termometre
Toner, cartușe imprimante si copiatoare
Tuburi de pastă de dinţi goale
Tuburi de spray etichetate T și/sau F
Tuburi de spray fără etichete T și / sau F
Tuburi pentru unguente, creme și conserve
alimentare
Tușiere

U
Uleiuri lubrifiante folosite
Uleiuri vegetale pentru gătit alimente
Umbrele

Vată
Ventilatoare
Verdeţuri
Voluminoase (mobilier, cadre de pat, saltele)
Vopsele și solvenţi

Z
Ziare și reviste

T
U
V
Z

Controlează zilele de ridicare
pe calendarul care îţi va fi livrat
cu noul kit de colectare
Sau descărcă aplicaţia
Încadrând următorul cod QR
și introdu strada ta

Sau mergi pe

amaroma.it

amaroma.it
linea verde AMA

800 867 035

nu aruncaţi în mediul înconjurător

tipărit pe hârtie reciclată

