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Sortarea deșeurilor în Nürnberg 
Tomberonul gri 

Deșeuri reziduale 
Tomberonul gri cu 

capac verde 
Deșeuri biodegradabile 

Tomberonul gri cu capac 
galben Ambalaje 

Tomberonul 
albastru 

Hârtie, hârtie 
cartonată, carton 

Vehicul pentru 
colectarea 
deșeurilor 

periculoase 
 Tacâmuri 
 Becuri 
 Articole de igienă 
 Nisip pentru pisici 

(folosit) 
 Moloz 
 Umerașe 
 Nisip pentru animale 

mici (folosit) 
 Cenușă de la cărbuni 

(răcită) 
 Casete muzicale 
 Lavete 
 Cioburi de oglindă 
 Saci de aspirator 
 Resturi de tapet 
 Produse de origine 

animală (de ex., 
mezeluri, carne, pește, 
oase, oase de pește) 
și resturi de alimente 
care conțin astfel de 
elemente 
 Hârtie murdară 
 Casete video 
 Scutece 
 Periuțe de dinți 
 Chiștoace și scrum de 

țigară 
și alte deșeuri reziduale 

 Coji de ouă 
 Resturi de legume 
 Brânzeturi 
 Filtre de cafea 
 Resturi de fructe, inclusiv 

fructe tropicale 
 Resturi alimentare (doar 

vegetale) 
 Pliculețe de ceai 
 Hârtie de bucătărie murdară 
 
Adăugați deșeuri de grădină 
doar în cantități mici. 
Ambalați deșeurile 
biodegradabile în pungi de 
hârtie pentru deșeurile 
biodegradabile sau în hârtie 
de ziar. Astfel păstrați 
containerul pentru deșeuri 
biodegradabile curat. 
 
Nu aruncați pungi din 
plastic biodegradabil sau 
din plastic  
cu deșeuri 
biodegradabile în 
containerul pentru 
deșeuri biodegradabile, 
deoarece plasticul nu 
poate fi compostat! 

 

Doar ambalaje de vânzare 
folosite, golite de reziduuri, 
din plastic, metal și compozit, 
de ex.: 
 Blistere de medicamente 
 Capace, pahare, doze și folii 

din aluminiu 
 Borcane/ cutii de cremă 
 Sticle de gel de duș și 

șampon 
 Pungi de cumpărături 
 Folii de ambalare 
 Ambalaje pentru gheață 
 Găleți de vopsea 
 Folie pentru păstrarea 

prospețimii 
 Doze de băuturi și conserve 
 Pahare de iaurt și quark 
 Ambalaje în vid pentru cafea 
 Capace pentru sticlă 
 Sticle de agenți de curățare 
 Cutii de suc și lapte 
 Folii de ciocolată 
 Doze de spray 
 Ambalaje din polistiren 
 Tuburi (pastă de dinți, 

unguente) 
Firma Hofmann 
Tel.: 0800 / 100 43 37 
www.hofmann-denkt.de 

 

Doar hârtie și carton 
curate, fără 
murdărie, de ex.: 
 
 Cărți fără coperte 

solide 
 Cutii de carton 
 Cataloage 
 Cutii de müsli 
 Mucava 
 Cutie de carton 

pentru sare 
 Caiete 
 Hârtie de scris 
 Cărți de buzunar 

fără sisteme de 
legare din plastic 
 Reviste 
 Ziare 
 
Nu introduceți hârtie 
cu strat de protecție. 
 
Firma Hofmann 
Tel.: 0911/230-8140  
/ -8110 
ASN-
Abfallbehaelterverwalt
ung@stadt.nuernberg.
de 

 

 Soluție de curățare 
pentru cuptor 
 Substanțe chimice 

(acizi, leșie, nitrodiluanți, 
spirt, terpentină) 
 Lacuri și vopseluri 
 Pesticide 
 Fertilizatori 
 Mercur (termometru/ 

comutator) 
Programări și locații 
Tel.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.d
e 

Nu se acceptă: 
 Ulei uzat 
Predare la dealer  
 Azbest/ eternită 
Livrare la depozitul de 
deșeuri, Marthweg 201 
 Vopseluri pe baza de 

dispersie 
în găleți de vopsea bine 
închisă, în containerul de 
deșeuri reziduale sau la 
centrul de reciclare 
 Extinctoare 
Producătorii acestor 
echipamente sunt obligați 
să le primească înapoi 

Centre de 
colectare pentru 
gunoi de grădină 

Centre de reciclare Container pentru sticlă 
uzată 

Container pentru 
îmbrăcăminte 

folosită 

Date de contact 

 Reziduuri de la tăierea 
copacilor 
 Reziduuri de la flori 
 Frunze 
 Iarbă tăiată 
 Reziduuri de la tăierea 

arbuștilor 
 
Indicații importante: 
 Luați înapoi sacii 

pentru transport și 
sacii din plastic, cutiile 
de carton, sârmele 
sau șnururile 
 Cantitate maximă de 

predare: 2 metri cubi 
pe zi și predare 
 Trunchiuri de copaci, 

crengi, rădăcini, doar 
cu un diametru de 
max. 15 cm 

 
Puncte de lucru și 
program 
Tel.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg
.de 

 

Cantități normale pentru o 
gospodărie: 
 Baterii 
 Reziduuri din construcție 
 Grăsimi pentru frigere, 

prăjire, uleiuri 
 CD-uri 
 Becuri economice 
 Echipamente electronice 
 Deșeuri de grădină 
 Sticlă 
 Plastic tare 
 Lemn/ scânduri 
 Tuburi luminoase 
 Metale 
 Hârtie, hârtie cartonată, 

carton 
 Anvelope de autoturism 
 Deșeuri vrac 
 Doze de spray (fără conținut) 
 Materiale textile (utilizabile) 
 Uși, inclusiv cu cadru 
și alte deșeuri reciclabile 
Puncte de lucru și 
program 
Tel.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

 Borcane pentru păstrare 
 Sticle din sticlă (pentru vin, 

băuturi alcoolice, suc) 
 Flacoane de sirop de tuse 
 Borcane de conserve 
 Sticle de parfum din sticlă 
 
și alte ambalaje din sticlă 
 
Vă rugăm să sortați în 
funcție de culoarea sticlei. 
Sticla albastră, roșie și 
colorată trebuie inclusă în 
containerul pentru sticlă 
verde. 

Nu se aruncă în containerul 
pentru sticlă uzată: 
 Cristal, de exemplu scrumiere 
 Sticlă cu sârmă, plăci de sticlă 

sau sticla cu compozit 
 Sticla rezistentă la foc (sticlă 

Jena, vase pentru cuptorul cu 
microunde) 
 Becuri, becuri economice, 

tuburi luminoase 
 Porțelan/ ceramică 
 Oglinzi 
 Sticle de băut 

 Lenjerie de pat 
 Pături 
 Paturi cu arcuri 
 Rufe din gospodărie, 

de exemplu 
prosoape de baie 
 Pălării, mănuși 
 Articole de 

îmbrăcăminte 
 Pantofi curați, care 

pot fi purtați 
 Genți 
 Perdele 
Aruncați hainele 
purtate ambalate în 
pungi/ saci, 
încălțămintea legată 
în perechi. 

Nu se aruncă în 
containerul pentru 
haine purtate: 
 Saltele 
 Resturi de pânză, 

lână, bucăți de 
materiale textile 
 Produse umede sau 

murdare 
 Covoare 

Consultanță în domeniul 
deșeurilor 
Tel.: 0911/231-
3232, -2452, -4033, -
4677, -4097, -4013 
Transportul deșeurilor 
Tel.: 0911/231-2594 
Transportul deșeurilor 
vrac 
Tel.: 0911/231-2593 
Fax: 0911/231-4717 
Managementul 
containerelor 
Tel.: 0911/231-
4024, -4014 
Fax: 0911/231-6699 
Depozitul de deșeuri 
Tel.: 0911/231-78024 
Deșeuri aruncate 
necontrolat pe 
proprietatea publică 
Tel.: 0911/231-5911 
 
E-mail: 
asn@stadt.nuernberg.d
e 
Internet: 
www.asn.nuernberg.de 
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