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Sfaturi pentru sortarea 
și separarea corectă
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Grünplatz Sonderabfall Elektronikschrott

Sfaturi importante pentru dvs.!

•  Până cel târziu la ora 6 trebuie să pregătiți pentru 
ziua transportului containerele de gunoi, sacul galben 
și deșeurile voluminoase pe stradă. 

•  Containerul pentru deșeuri bio, containerele pentru 
deșeuri reziduale și sacul galben nu trebuie să stea 
la soare. Astfel, preveniți mirosurile și putrefacția. 

•  Nu puneți deșeuri umede în containerul de gunoi. 
Înfășurați cel mai bine deșeurile și resturile alimentare 
în hârtie de ziar

•  Vă rugăm să nu presați deșeurile în containerele 
de gunoi, pentru a putea fi  complet golite. 

•  Pungile de hârtie pentru presortarea deșeurilor bio se 
degradează fără probleme. Nu aruncați pungi de plastic 
în containerul bio. 

Mai aveţi întrebări?

Pentru întrebări, dorinţe sau recomandări, vă 
stă cu plăcere la dispoziţie ofi ciul dvs. AWIGO 
la numărul de telefon (05401) 3655-55. 

Curat, modern, aproape de client

AWIGO
Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück
Niedersachsenstraße 19
D-49124 Georgsmarienhütte

info@awigo.de www.awigo.de www.awigo.de



Grünplatz

Sortarea și separarea corectă a materialelor 
reciclabile și a deșeurilor 

Deșeuri biologice
Toate deșeurile de bucătărie, cum ar fi  
resturi de fructe și legume, coji de cartofi  și 
de ouă, resturi de pâine și de alimente fără 
oase și oase de peşte, pliculețe de ceai, 
fi ltre de cafea, prosoape din hârtie pentru 

bucătărie, fl ori tăiate, deșeuri de grădină ș.a.. 
Atenţie: fără pungi de plastic sau plase pentru fructe 
și legume!

Maculatură
Hârtie curată și carton, ziare, ilustrate, 
caiete, cataloage, cutii din carton, hârtie de 
ambalat, pungi de hârtie ș.a.. 
Atenţie: fără hârtia care este acoperită 
cu aluminiu sau plastic, fără reziduuri 

de tapet!

Ambalaje
Toate ambalajele cu punctul verde, cum ar 
fi  tuburi, cutii, capace din aluminiu și metal, 
pungi din plastic și pahare din plastic. 
Excepția o constituie ambalajele din hârtie 
sau carton – acestea sunt eliminate cu 

containerul de hârtie. 
Atenţie: nu umpleți sacii galbeni/containerele galbene 
cu alte deșeuri! 

Deșeuri reziduale
Resturi de cenușă, casete, hârtie de send-
vișuri, vopsele emulsionate pe bază de 
dispersie întărite, perdele de duș, mănuși 
de unică folosință, geam de fereastră, 
becuri, produse din cauciuc, articole de 

igienă, moloz, resturi de lumânări, oase, saci pentru aspirator, 
piese de ceramică, scutece, mucuri de țigară ș.a. 
Atenţie: fără deșeuri care mai pot fi  utilizate! 

Deșeuri de sticlă
Vă rugăm să eliminaţi paharele și sticla de 
unică folosință, cu sau fără „Punct verde“, 
fără capace, elemente de închidere sau 
dopuri și separate în funcţie de culoare, 
sticlă albă și colorată, într-unul din cele 

peste 400 de containere pentru sticlă din districtul Osnabrück. 
Atenţie: fără geam de fereastră, oglinzi, faianță, 
porțelan sau sticlă termorezistentă!

Deșeuri tip compost
Resturile tăiate de frunze, iarbă, arbuști 
și gard viu, precum şi crengi, fl ori și plante 
se compostează cel mai bine pe grămada 
de compost sau în compostul rapid. 
Sau se pot depune pe spațiul verde. 

Atenţie: doar deșeurile verzi din grădini aparțin spațiului verde! 

Deșeuri periculoase
Deșeuri private, care pot fi  dăunătoare 
pentru mediul înconjurător, precum resturi 
de lacuri și vopsele, baterii, pesticide, 
tuburi de neon, substanțe chimice casnice 
și fotografi ce pentru colectarea mobilă a 

cantităților mici de deșeuri și a celor periculoase. 

Deșeuri voluminoase
Deșeuri casnice, care nu se pot elimina 
în „Containerele gri“, precum mobilier, 
saltele, biciclete și mese pentru călcat. 
Atenţie: Nu se preiau materiale 
de construcții, pietriș, piese auto, 

uși sau garduri! 

Aparate de uz casnic 
de mari dimensiuni
Aparatele electronice și deșeurile elec-
tronice, precum televizoare, calculatoare, 
monitoare și cuptoare cu microunde, sunt 
colectate gratuit.

Deşeuri electronice 
Aparatele electronice și deșeurile 
electronice, precum televizoare, 
calculatoare, monitoare și cuptoare 
cu microunde, sunt colectate gratuit.
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Venim la timp! 
Înainte de a ne telefona, vă rugăm să specifi cați ce 
doriți să aruncați și în ce număr. Vă rugăm să raportați 
deșeurile voluminoase, aparatele de uz casnic de mari 
dimensiuni și deșeurile electronice mari la următorul 
număr de telefon: 

(05401) 3655-55


