			

Ce şi unde se aruncă?

						

Informationen in Rumänisch

Pubelă de deşe- Pubelă bio
uri nereciclabile

Sac galben

Maculatură

Deşeuri nereciclabile
precum:

Deşeuri de bucătărie
precum:

Ambalaje precum:

Coşuri de gunoi stradale şi
pubele de hârtie

• material măturat
• sac de aspirator
• scutece pentru copii
• mucuri de ţigară
• cenuşă de cărbune, cenuşă de lemn
• absorbante, tampoane
• beţigaşe cu vată, vată
• resturi de tapet
• resturi de covor
• piele
• cauciuc
• becuri
• resturi de material
• resturi de ceară de la
lumânări
• ciorapi de damă deterioraţi
• plasturi, bandaje
• tuşiere uzate
• pixuri
• lame de ras
• pneuri de bicicletă
• periuţe de dinţi
• brichete de unică folosinţă
• fotografii pe hârtie, diapozitive
• umeraşe
• jucării pentru copii
• tuburi din material plastic
• ţiple (plastic)
• dosare pentru acte
• nisip pentru pisici
• resturi de tapet
• resturi de vopsea uscate
• polistiren murdar
• casete video

• deşeuri de la legume şi
fructe
• zaţ de cafea, zaţ de ceai
cu filtru şi săculeţ
• coji de ouă
• hârtie absorbantă precum filtrele, şerveţele de
hârtie din celuloză precum
batistele, rolele de bucătărie, şervete, hârtie de ziar
murdară
• cofraje de ouă şi fructiere
din pastă de lemn (pastă
de hârtie)
• hartie mototolită
• cantităţi mici de resturi de
mâncare gătită
• resturi de alimente stricate
şi mucegăite
• oase
• păr, pene
• talaş (numai de la lemn
netratat)

• Recipiente din plastic
precum
sticle de şampon
sticle de detergent
recipiente de lactate
capsule expandate de la
fructe, legume, carne
• Folii de plastic
• Materiale de ambalaj
precum
cutii de lapte şi suc
plicuri de supă
ambalaje pentru cafea
ambalaje pentru dulciuri
• Materiale din aluminiuprecum
tuburi
capace de la iaurt
folie de ciocolată

• Maculatură, cartoane şi
cutii precum
ziare
reviste
cataloage
broşuri,
hârtie de scris şi caiete,
tipărituri
plicuri de scrisori
pungi de făină şi zahăr
cutii de carton ondulat
cutii de carton gri şi albe
cutii de detergent

Container de
colectare

• Doze precum
doze de băuturi
doze de conserve
doze de spray (golite)
dopuri

Deşeuri de grădină precum:
• resturi de tufiş
• resturi de arbuşti
• resturi de gazon
• frunziş
• alte deşeuri de plante

Sacii pentru deșeuri nereciclabile și compost, sacii galbeni și de hârtie reciclabilă sunt furnizați înainte de ridicarea/colectarea deșeurilor, cel târziu la ora 6,
în ziua de colectare/ridicare.
Zilele le puteți afla din calendarul de colectare și la www.abfall-hdh.de.

• Deşeuri de sticlă
sticlă albă
sticlă maro
sticlă verde
(alte sticle colorate sunt incluse în categoria sticlă verde)
• Doze precum
doze de băuturi
doze de conserve
doze de spray (golite)
capace
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