rumänisch

Separarea deşeurilor – cum se realizează
Pubela albastră pentru hârtie

ÎN ACEASTA SE RECICLEAZĂ:

–
–
–
–
–

 iare, reviste, cataloage, broşuri
Z
Scrisori, plicuri
Formulare, hârtie de birou
Caiete de şcoală, cărţi fără învelitoare
Cutii de carton pliate, hârtie de ambalaj fără bandă
adezivă
– Pungi de hârtie curate
– Ambalaje din hârtie
ÎN ACEASTA SE RECICLEAZĂ:

–	Hârtia murdară sau laminată
–	Hârtia cerată
–	Foliile autoadezive
–	Hârtia-carbon şi hârtia autocopiativă fără carbon
– Resturile de tapet
–	Ambalajele de lapte sau de alte băuturi (ambalaje tetra-pak), precum şi paharele laminate de
smântână sau iaurt → vă rugăm să le duceţi la
punctele de reciclare

Pubela maro pentru deşeuri biodegradabile

ÎN ACEASTA SE RECICLEAZĂ:

– R
 esturi de legume negătite, resturi de fructe, coji de
cartofi, ouă şi nuci
– Filtre de cafea din hârtie, pliculeţe de ceai
– Buchete ofilite, plante de ghiveci (fără ghiveci),
pământ de flori (în cantităţi mici)
– Deşeuri de grădină, ca frunzele, iarba, buruienile,
butaşii de arbori şi arbuşti, în cantităţi mici
– Ziare şi prosoape de hârtie (fără detergenţi) în
cantităţi mici, pentru a absorbi umezeala
ÎN ACEASTA SE RECICLEAZĂ:

– S
 acii de gunoi din plastic, sacii de gunoi compostabili
– Hârtia igienică, scutecele
– Legumele, fructele, cartofii, carnea, resturile de
peşte gătite
– Oasele, salatele preparate, produsele de patiserie
– Cenuşa
– Excrementele de pisici şi alte animale mici
– Pomii de Crăciun
– Arborii şi arbuştii voluminoşi → Serviciu de
mărunţire în grădina proprie → Centrul de informaţii
/Pe verso
– Pietrele şi molozul → vă rugăm să le duceţi la centrele de reciclare (max. 0,1 m3)

Pubela gri pentru deşeuri reziduale

ÎN ACEASTA SE RECICLEAZĂ:

– S
 aci de aspirator, material măturat de pe străzi,
cenuşă, mucuri de ţigară, excremente de pisică şi de
alte animale, folii pentru vopsit, resturi de covoare,
apet, scutece, hârtie igienică
– Vopsele uscate → ambalate în saci
– Resturi alimentare gătite, salate preparate, carne,
oase, peşte → ambalate în pungi
– Hârtie murdară sau laminată, hârtie cerată, hârtiecarbon şi hârtie autocopiativă fără carbon
ÎN ACEASTA SE RECICLEAZĂ:

– V
 ă rugăm să duceţi ambalajele din metal, sticlă şi
plastic la centrele de reciclare
–  Aparatele electrocasnice mici, deşeurile voluminoase, resturile metalice şi deşeurile din construcţii → vă
rugăm să le duceţi la centrele de reciclare
–  Deşeurile problematice ca tuburile fluorescente,
becurile economice, lacurile, solvenţii, bateriile şi
acumulatorii → vă rugăm să le duceţi la vehiculul de
deşeuri periculoase sau la centrele de reciclare –
– Ambalajele de lapte şi băuturi (ambalaje tetra-pak),
precum şi paharele laminate de smântână sau iaurt
→ vă rugăm să le duceţi la punctele de reciclare

Separarea deşeurilor – cum se realizează
Pubela maro pentru deşeuri biodegradabile
– C
 ăptuşiţi micile recipiente maro pentru deşeuri
biologice cu ziare – hârtie → aceasta ajută la o mai
mare curăţenie şi la reducerea umezelii în recipient
– N
 u utilizaţi saci din plastic → din plastic nu se obţine
niciun compost şi acesta accelerează dezvoltarea
mirosurilor neplăcute, deoarece deşeurile biodegradabile se descompun prematur
– D
 in resturile alimentare umede se pot scurge lichide
şi acestea trebuie învelite în ziare
– M
 icile recipiente cu deşeuri biodegradabile trebuie
golite în pubelă de cel puţin două ori pe săptămână
→ astfel nu apar mirosuri în bucătărie
– P
 ăstraţi închis capacul pubelei cu deşeuri biodegradabile → pentru a ţine la distanţă muştele şi alte
insecte
– L
 ăsaţi iarba tunsă să se usuce în grădină şi abia
în ziua colectării strângeţi-o în pubela de deşeuri
biodegradabile
– D
 upă fiecare golire a pubelei de deşeuri biodgradable, introduceţi un strat de hârtie de ziar →acesta
ajustează umiditatea şi inhibă mirosurile neplăcute
– În lunile călduroase de vară, aşezaţi pubela cu
deşeuri biodegradabile într-un loc răcoros şi umbros

Pubela albastră pentru hârtie
– Demontaţi sau pliaţi cutiile din carton
– S
 coateţi bucăţile de ambalaj care nu sunt din hârtie
(ca mânerele din plastic şi banda adezivă)
– Introduceţi hârtia complet în pubelă → în caz contrar, se poate uda şi devine inutilizabilă
– H
 ârtiile care, pentru protecţia datelor, nu se reciclează în pubela pentru hârtie, trebuie predate companiilor specializate în distrugerea documentelor
Pubela gri pentru deşeuri reziduale
Atunci când, în mod excepţional, se adună mai multe
deşeuri decât încap în pubela de deşeuri reziduale, vă
rugăm să utilizaţi sacii noştri gri pentru deşeuri. Unsac are capacitatea de 70 de litri. În preţul de 6 euro
pe bucată sunt incluse costurile de transport şi eliminare.
NOTĂ
Vă rugăm să aşezaţi sacul legat etanş lângă
pubela dvs. cu deşeuri reziduale. Gunoierul îl va
lua imediat după ce goleşte pubela cu deşeuri
reziduale.
De aici puteţi cumpăra sacii gri pentru deşeuri:
–	la Centrul de informaţii al Societăţii de gestionare a
deşeurilor (numai cu card EC – bani electronici)
–	de la punctele de colectare (numai cu card EC)
–	de la Biroul municipal de informaţii de la Primărie,
din Marienplatz. Adresa şi programul de funcţionare
→ de la Centrul de informaţii (numai plăţi cu numerar)

Întrebări suplimentare? Vă răspundem cu
plăcere
MAI MULTE INFORMAŢI:

Centrul de Informaţii: Telefon 233-96200
De luni până joi, 8 –16,
Vineri, 8 –14
Telefax: 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Pliantele şi broşurile AWM le puteţi găsi pe internet,
la Biroul municipal de informaţii de la Primărie sau
direct la Societatea de gestionare a deşeurilor.
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