
Separarea deșeurilor

Containerul pentru 
deșeuri nereciclabile

Biotonă Tona albastră Sacul galben

Colecte asociații

 cenușă rece                                                              
 dischete, casete                                                           
 brichete de unică folosință                                       
 folii de învelit carne și brânză
 fotografii, filme (negative), 

 diapozitive
 becuri
 gumă
 articole de igienă
 nisip igienic pentru litiere pisici
 deșeuri măturat
 oase
 hîrtie de copiat
 prezervative
 mine pixuri
 piele
 zdrențe
 medicamente
 plăci, discuri
 articole scris
 serviete (colorate)
 saci pentru aspirator
 resturi de stofă
 batiste
 ceară
 scutece
 periuțe de dinți
 mucuri de țigară

 Plante balcon
 cartoane pentru ouă și recipiente

 de carton pentru fructe
 coji de ouă
 resturi pămînt
 resturi de mîncare
 fructe stricate
 iarbă
 păr, pene
 resturi de la tăierea îngrădirilor verzi
 vată de lemn, rumeguș
 filtre cafea
 gunoi animale mici
 frunze
 coji de portocale
 resturi legume și fructe
 hârtie cu proprietăți aspirație ca de  

 exemplu filtre cafea, prosoape hârtie,
 hârtie pentru bucătărie, servețele  
 (albe)
 resturi de la tăierea tufelor 
 resturi menajere stricate

 resturi hârtie
 plicuri poștale, chiar cu fereastră
 broșuri
 cărți
 imprimate
 hârtie colorată
 cartonaje
 cataloage
 pungi făină sau zahăr
 cutii hârtie
 hârtie scris
 cutii detergenți
 ziare, reviste

Containere de asociație
in zilele lucrătoare între 
orele 7 și 20

 folii și cutii de aluminiu
 găleți de vopsea goale
 sticle de plastic
 folii de plastic
 pahare de iaurt
 pachete de cafea goale
 capace pentru sticle
 pahare produse lactate
 cutii lapte
 pungi de plastic
 pungi pentru băuturi răcoritoare
 stiropor
 tetrapackuri
 tuburi 
 ambalaje plastic
 cutii de tablă albă

Sfat practic:
Ambalajele de carton și hârtie 
se depun în tona albastră, în contai-
nerele asociațiilor colectoare sau la 
centrul de reciclare.

Sfat practic:
Înveliți-vă resturile menajere în pungi 
de hârtie sau hârtie de ziar. Nu este 
permis a se folosi pungi de plastic
sau chiar pungi compostabile pentru 
bio-deșeuri.
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Sfat practic:
Folosiți tona albastră a intreprinderii de 
salubritate a orașului Ulm (EBU). Doar 
astfel câștigul de pe urma vînzării hâr-
tiei va reduce costurile de salubritate. 



Centru de reciclare a deșeurilor cu loc pentru deșeuri de grădină: 
Grimmelfingen
Luni, marți, joi, vineri, sîmbătă     orele  09-18                

Böfingen, Eselsberg
Luni - vineri                                   orele 14-18                   

Einsingen (doar centru de reciclare), Eggingen (doar deșeuri de grădină)
Donaustetten, Jungingen, Wiblingen
Luni, marți, joi, vineri                  orele 16-18
sîmbătă                    orele 10-16                                  

Aparate electrice vechiCentru de reciclare 
a deșeurilor

 baterii electrice
 moloz, deșeuri construcții  

 și demolări
 cărți
 CD-uri și DVD-uri
 pămînt
 vopsele și lacuri*
 ferestre (maximal 5 

 bucăți)
 grăsimi
 sticle
 telefoane mobile
 detergenți de uz casnic*
 lemn, conservanți lemn*
 cabluri
 cartonaje
 ceramică casnică
 adezive*
 imbrăcăminte
 dopuri
 obiecte din material 

 plastic 
 leșie*
 ambalaje ușoare
 tuburi de iluminat
 solvenți*
 obiecte metal
 dizolvant pentru ojă de   

 unghii*
 hîrtie, cartoane
 acizi*
 fier vechi
 încălțăminte
 grăsimi și uleiuri 

 menajere
 mobilă veche
 cutii sprayuri*
 soluții pentru stropit 

 pomi fructiferi*
 stiropor
 tapete
 cartușe toner imprimante

La toate centrele de reciclare:

Corpuri de iluminat, LED-uri:
 de exemplu tuburi fluorescente, becuri 

 economice, lămpi cu halogen, ... 

Aparate mici:
 de exemplu aspiratoare, mașini de călcat, 

 aparate de prăjit pâinea, aparate de prăjit cartofi, 
 mașini de cafea, uscătoare de păr, deșteptătoare, 
 cuțite electrice, ceasuri de mînă, jucării electrice,  
 imprimante, scannere, calculatoare, telefoane, 
 roboți  telefonici, aparate de copiat acte și fotografii,  
 radiouri, aparate foto și de filmat, stații Hi-Fi, ...

Doar la Grimmelfingen:  

Televizoare și monitoare:
 de exemplu ecrane tv, televizoare, laptopuri, 

 rame foto digitale, monitoare, notebook-uri, ...

Aparate mari:
 mașini de spălat rufe și de spălat vase, uscătoare, 

 sobe și plite electrice, aparate de gătit cu microunde,  
 radiatoare electrice, încălzitoare electrice economice  
 (împachetate), ...

Aparate de răcit și de climatizare 
(aer condiționat):
 de exemplu frigidere, combine frigorifice, uscătoare,  

 pompe de căldură, ...

Module fotovoltaice

Locuri pentru deșeuri grădină

Deșeuri lemnoase:
 deșeuri rezultate din tăierea pomilor, a tufișurilor  

 și a gardurilor vii cel puțin de grosimea unui deget
 (pot fi și cu frunze)
 rădăcini (cu diametrul pînă la 20 cm)

Deșeuri nelemnoase (moi) de grădină:
 iarbă, frunze
 resturi de pe straturi (de exemplu tulpini de 

 plante și flori ...)
 resturi de la tăierea de îngrijire a unor flori sau 

 garduri vii, trandafiri, iederă 

 îmbrăcăminte, lenjerie de pat și de corp, 
 plapume și perne, încălțăminte (perechi)

Numai lucruri curate, încă bune și folosibile.
Nu se admit zdrențe și resturi de stofă.

www.ebu-ulm.de
Predarea deșeurilor este posibilă doar în cantități menajere uzuale. 
*Deșeuri problematice se primesc doar în recipienți adecvați și cu inscripție corespunzătoare și numai la Grimmelfingen.

Ore de deschidere:

sîmbătă orele 09-18

miercuri închis

miercuri    orele 13-18

 sticle maro   
Sticle albastre, galbene sau roșii vor fi întroduse  
în containerul pentru sticle verzi.

Containere de sticle
pot fi folosite în zilele de lucru între  orele 07 si 20

Containere pentru haine vechi 
și încălțăminte

 sticle verzi   sticle albe

Ore de deschidere – vezi la centrele de colectare a deșeurilor

folosite în zilele de lucru între orele 07 și 20
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Locurile pentru deșeuri de grădină Eggingen și Wiblingen sunt închise în 
lunile ianuarie, februarie și decembrie.


