rumänisch

Sortarea deşeurilor – pe înţelesul tuturor
Pubela albastră pentru hârtie

CE SE COLECTEAZĂ:

–	ziare, ilustrate, cataloage, prospecte
–	scrisori, plicuri
–	formulare, hârtie de calcul
– caiete şcolare, cărţi fără copertă
– cutii de carton pliate, hârtie de împachetat fără bandă
adezivă
–	pungi de hârtie curate
– ambalaje din hârtie

CE NU SE COLECTEAZĂ:

– h
 ârtie cerată → aruncaţi în pubela pentru deşeuri reziduale
– hârtii murdare sau cu strat de acoperire → aruncaţi în
pubela pentru deşeuri reziduale
– folii autoadezive → aruncaţi în pubela pentru deşeuri reziduale
– hârtie autocopiantă → aruncaţi în pubela pentru deşeuri
reziduale
– resturi de tapet → aruncaţi în pubela pentru deşeuri reziduale
– ambalaje pentru lapte sau băuturi (Tetrapak) precum şi
cutii cu strat de acoperire pentru smântână şi iaurt →
aruncaţi în pubelele pentru deşeuri reciclabile

Pubela maro pentru deşeuri biodegradabile

CE SE COLECTEAZĂ:

–
–
–
–
–
–
–

r esturi de legume, salată şi fructe (crude şi gătite)
resturi de carne şi peşte (crude şi gătite)
coji de cartofi, ouă, nuci şi fructe
pâine şi produse de panificaţie (vechi)
zaţ de cafea, filtre de cafea, monodoze de cafea
flori şi plante (fără ghiveci), pământ de flori
frunze, iarbă, resturi provenite de la toaletarea copacilor
şi arbuştilor
– hârtie de ziar şi de copt în cantităţi mici, pentru a colecta
umezeala
CE NU SE COLECTEAZĂ:

– pungi de plastic, pungi de gunoi compostabile
– sticlă
– hârtie igienică, scutece
– cenuşă
– aşternut pentru pisici şi animale mici
– brazi de Crăciun → duceţi la centrele de reciclare
–	resturi voluminoase provenite de la toaletarea copacilor/
arbuştilor → Serviciul de tocare în grădina proprie →
Centrul de informare / verso
– pietre şi moloz → duceţi la centrele de reciclare (max. 0,1
metri cubi)

Pubela gri pentru deşeuri reziduale

CE SE COLECTEAZĂ:

– s aci de aspirator, deşeuri stradale, cenuşă, mucuri de ţigară,
aşternut pentru pisici şi animale mici
– folii pentru zugrăvit, resturi de pardoseală carpetată, tapet
– scutece, hârtie igienică
– vopsele uscate → ambalate în pungi
– hârtii murdare sau cu strat de acoperire, hârtie cerată şi hârtie autocopiantă

CE NU SE COLECTEAZĂ:

– a
 mbalaje din metal, sticlă şi plastic → aruncaţi în pubelele
pentru deşeuri reciclabile
– electronice de mici dimensiuni, deşeuri voluminoase, deşeuri
metalice şi moloz → duceţi la centrele de reciclare
– deşeuri problematice precum tuburi fluorescente, becuri
economice, lacuri, solvenţi, baterii şi acumulatori → duceţi la
camionul pentru deşeuri toxice sau la centrele de reciclare
– ambalaje pentru lapte sau băuturi (Tetrapak) precum şi cutii
de smântână şi iaurt → aruncaţi în pubelele pentru deşeuri
reciclabile
– haine vechi în stare bună → aruncaţi în containerele de
culoare portocalie, destinate hainelor vechi

Sortarea deşeurilor – pe înţelesul tuturor
Pubela maro pentru deşeuri biodegradabile
– C
 ăptuşiţi găleata mică maro cu puţină hârtie de ziar
→ acest lucru asigură un plus de curăţenie şi mai
puţină umezeală în găleată.
– V
 ă rugăm să nu aruncaţi pungi de plastic în pubela
pentru deşeuri biodegradabile! → Plasticul nu este
compostabil.
– A
 runcaţi iarba cosită în stare cât mai uscată posibil în
pubela pentru deşeuri biodegradabile.
– În lunile fierbinţi de vară amplasaţi pubela în loc
răcoros şi umbros.
–	În Germania, prea multe alimente de fapt comestibile încă ajung din neatenţie la gunoi. De aceea,
vă rugăm să aveţi grijă să aruncaţi la pubela pentru
deşeuri biodegradabile doar resturi de mâncare cu
adevărat inevitabile.
Cum devin deşeurile biodegradabile müncheneze
pământ münchenez

Pubela albastră pentru hârtie
– D
 ezasamblaţi sau pliaţi cutiile de carton
– Îndepărtaţi părţile ambalajului care nu sunt fabricate
din hârtie (precum mânere de plastic sau benzi adezive)
– Introduceţi hârtia complet în pubelă → altfel, aceasta
se umezeşte şi devine inutilizabilă pentru reciclare
– Predaţi la firme care se ocupă cu distrugerea de documente hârtiile care nu au ce căuta în pubela pentru
hârtie, din raţiuni ce ţin de protecţia datelor
Pubela gri pentru deşeuri reziduale
Dacă în gospodăria dumneavoastră s-au strâns, în mod
excepţional, mai multe deşeuri decât încap în pubela
pentru deşeuri reziduale, vă rugăm să utilizaţi sacii
noştri de culoare gri, destinaţi deşeurilor. Volumul unui
sac este de 70 de litri. În preţul pe bucată de 6 Euro
sunt incluse costurile pentru ridicarea şi eliminarea
deşeurilor. Vă rugăm să amplasaţi sacul legat la gură
lângă pubela dumneavoastră pentru deşeuri reziduale.
De unde puteţi cumpăra saci de culoare gri, destinaţi
deşeurilor:
–	din Centrul de informare al Companiei de gestionare a
deşeurilor (doar cu card EC)
– de la centrele de reciclare (doar cu card EC)
– din Biroul municipal de informaţii din cadrul Primăriei,
sediul din Marienplatz
(plată doar cu numerar)
Adrese i program de lucru → Centrul de informare

Aveţi întrebări? Vă
consiliem cu plăcere.
MAI MULTE INFORMAŢII

Centrul de informare: telefon 089 233-96200
Luni - joi 08:00 - 16:00
Vineri 08:00 - 14:00
Telefax 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Pliantele şi broşurile companiei AWM sunt disponibile pe internet, în Biroul municipal de informaţii din
cadrul Primăriei sau direct la Compania de gestionare
a deşeurilor.
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