
Separarea deşeurilor

Sortarea corectă a deşeurilor –
ce aruncăm în diferitele pubele?

n Cenuşă
n Fotografii
n Articole de igienă (de ex. 
 beţişoare de ureche)
n Nisip pentru pisici şi animale mici
n Măturătură
n Ceramică/porţelan
n Ambalaje golite parţial
n Leucoplast, pansament, bandaje

n Saci de aspirator
n Resturi de tapet
n Alimente alterate
n Şerveţele igienice murdare  

(de exemplu, şerveţele de nas,  
prosoape de bucătărie din hârtie)

n Scutece
n Periuţe de dinţi
n Mucuri de ţigară

n Material plastic, de exemplu cutii de iaurt, 
materiale spongioase, sticle de plastic, pahare, 
jucării, strecurători, furtunuri de grădină, boluri 
de plastic

n Compozit, de exemplu cutii de lapte şi de suc, 
ambalaje de vidare

n Metale, de exemplu capac de iaurt, staniol, 
tuburi, doze de băuturi, conserve, închizători, 
doze de vopsea şi de spray golite complet,  
tacâmuri, scule, plase de sârmă, oale, tigăi

 

Nu se aruncă în pubela pentru deşeuri reciclabile:

n Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
n Sticlă
n Hârtie
n Materiale textile
n Doze de vopsea şi de spray golite parţial
n Casete audio şi video, CD-uri
n Baterii

pubelă pentru deşeuri menajere

pubelă pentru deşeuri reciclabile



Sortarea corectă a deşeurilor –
ce aruncăm în diferitele pubele?

n Sticle de unică folosinţă
n Borcane
n Alte recipiente din sticlă
A se colecta selectiv sticlă albă, sticlă maro şi sticlă 
verde. (În cazul în care nu sunteţi sigur: depuneţi, 
de exemplu, sticla albastră în containerul pentru 
sticlă verde.)

Nu se aruncă în containerul pentru sticlă: 

n Sticlă armată cu sârmă
n Geamuri
n Sticlă rezistentă la foc
n Cărămidă de sticlă
n Rame foto din sticlă
n Becuri cu incandescenţă, becuri economice
n Ceramică
n Tuburi luminoase
n Sticlă optică

n Plicuri
n Broşuri
n Cărţi (fără copertă din material plastic)
n Cutii de carton
n Cataloage
n Pungi de făină şi de zahăr
n Carton
n Hârtie de scris şi pentru imprimantă
n Ziare, reviste, prospecte

Nu se aruncă în containerul pentru hârtie: 

n Farfurii şi pahare de unică folosinţă din carton
n Poze
n Cutii de băuturi
n Hârtie igienică
n Hârtie specială (de exemplu, pergament, hârtie foto)
n Tapet

Container pentru sticlă

Containere pentru hârtie
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Sortarea corectă a deşeurilor –
ce aruncăm în diferitele pubele?

n Tăieturi de copaci şi arbuşti
n Pământ de flori
n Coji de ouă
n Deşeuri de legume (nefierte)
n Păr
n Zaţ de cafea cu filtru de hârtie
n Frunze
n Coji de nuci
n Coji de fructe
n Rumeguş (netratat)
n Tăieturi şi flori ofilite
n Plicuri de ceai

Nu se depun pe grămada de  
compost/în compostor: 

n Cenuşă
n Saci de aspirator
n Resturi de carne şi de peşte
n Gunoi de la animale mici
n Alimente alterate sau fierte
n Mucuri de ţigară
n Citrice

Grămadă de compost/compostor
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pubelă pentru deşeuri biologice

n Crengi de copaci şi arbuşti
n Deşeuri de flori 
n Coji de ouă
n Deşeuri de mâncare, chiar şi gătite (eventual  
 înfăşurate în ziar)
n Oase de peşte
n Resturi de legume
n Oase
n Frunze
n Coji de nucă
n Resturi de fructe inclusiv coji de citrice
n Resturi de plante
n Iarba tăiată
n Plicuri cu zaţ de cafea şi plicuri de ceai
n Zaţ de cafea (şi cu filtru de hârtie)
n Alimente alterate (fără ambalaj)

Nu se aruncă  în pubela pentru 
deşeuri biologice: 

n Cenuşă
n Lemn tratat
n Pământ, nisip
n Fecale
n Nisip pentru pisici şi animale mici
n Pietriş, pietre
n Materiale plastice, folii, pungi
n Piele şi textile
n Metale, folii de aluminiu, doze
n Saci de aspirator
n Ambalaje leucoplast, pansamente, bandaje
n Scutece şi deşeuri de igienă
n Mucuri de ţigară



Centrele noastre de colec-
tare şi sortare a deşeurilor

Informaţii  (0203) 283 - 30 00
Relaţii cu clienţii (0203) 283 - 40 00
Ridicare deşeuri voluminoase (0203) 283 - 50 00 
Faks  (0203) 283 - 50 10 
 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Schifferstraße 190
47059 Duisburg
E-Mail: info@wb-duisburg.de 
www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de

 www.facebook.com/wbd.aoer
 www.twitter.com/WBD_AoeR_News

Numere de telefon  
importante

Recyclinghof Nord
Im Holtkamp 84
47167 Duisburg-Röttgersbach

Recyclinghof Mitte
Zur Kupferhütte 10
47053 Duisburg-Hochfeld

Recyclinghof Süd
Kaiserswerther Straße 210 – 212
47259 Duisburg-Huckingen

Recyclinghof West
Schauenstraße 40
47228 Duisburg-Rheinhausen
 
 
program de lucru
Lu. – Sâ.  8.00–18.00 
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