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Acest ghid este un ajutor pentru folosirea corectă a 
serviciilor de colectare. Deşeurile menajere urbane 
trebuie plasate doar în locurile special amenajate şi nu 
trebuie în niciun caz abandonate pe străzi sau în jurul 
pubelelor. Respectarea acestor reguli simple 
protejează mediul înconjurător şi estetica oraşului. 
Nerespectarea acestor reguli se va sancţiona conform 
legilor în vigoare.

У цьому посібнику пояснюється, як правильно 
використовувати служби колекції. Міські відходи завжди 
мають правильне місце і ніколи не повинні залишатися на 
вулиці або поруч з бункерами. Дотримання цих простих 
правил забезпечує охорону навколишнього середовища 
та міський декор. Порушники можуть бути санкціоновані 
відповідно до чинного законодавства.

ghid de 
reciclare

PRELUARE GRATUITĂ
DE LA DOMICILIU
Este activ un serviciu de preluare gratuită de la domiciliu 

pentru deşeuri voluminoase şi deșeuri electrice și 

electrocasnice de dimensiuni mari .

Serviciul clienţi (numărul gratuit) 800.127484 de luni 

până joi între orele 9.00 - 13.00 și 13.30-17.00, iar vineri 

între orele 9.00 - 13.00

БЕЗКОШТОВНИЙ ВИБІР НА ДОМУ
Доступна безкоштовна послуга збору домівок для 
великогабаритних відходів, великих електричних та 
електронних відходів. 
Ви можете зателефонувати в Службу обслуговування 
безкоштовно на безкоштовний номер 800.127484 з 
понеділка по четвер з 9.00 до 13.00 та з 13.30 до 17.00, 
п'ятницю з 9.00 до 13.00. посібник з 

переробки

Scarica
6APP

Disponibile gratuitamente
su App Store e Google Play

STAŢII ECOLOGICE
CENTRE DE COLECTARE
Sunt depozite de deșeuri care nu se pot arunca în 

pubelele de pe stradă (BATERIILE, MEDICAMENTELE 
EXPIRATE, ULEIUL, deşeuri periculoase, deşeuri 
electrice şi electrocasnice, deşeuri voluminoase). 

Deseurile trebuie transportate cu mijloace proprii și 

livrate separat în funcţ ie de tipul acestora. Acest 

serviciu este gratuit.

ЦЕНТРИ ЗБОРУ
Вони є місцем, де збираються також відходи, які не 

можуть бути скинуті в дорожні контейнери (батареї, 
наркотики, масла, небезпечні відходи, електричні 
відходи, громіздкі відходи). Відходи повинні 
прийматися власними транспортними засобами і 
доставлятися окремо за типом. Послуга безкоштовна.

النفايات بتجميع  الخاصة  الخدمات  استخدام  طريقة  الدليل  هذا   يشرح 
 بشكل صحيح. تتوفر أماكن محددة لوضع النفايات الحضرية، ويجب
 عدم إلقائها مطلقا في الشارع أو إلى جانب الحاويات. يضمن احترام
المدينة. مظهر  وعلى حسن  البيئة  على  الحفاظ  البسيطة  القواعد   هذه 
السائدة القوانين  عليه  تنص  ما  حسب  المخالفين  معاقبة  يمكن 

 إنها أماكن يتم فيها جمع النفايات أيًضا وال يمكن إلقاؤها في حاويات
 الطرق )البطاريات ، المخدرات ، الزيوت ، النفايات الخطرة ، النفايات
 الكهربائية ، النفايات(. يجب أن تؤخذ النفايات مع المركبات الخاصة
مجانية الخدمة  النوع.  حسب  منفصل  بشكل  .وتسليمها 

 تتوفر خدمة مجانية لجمع المنازل بكميات كبيرة من النفايات والنفايات
 الكهربائية واإللكترونية. اتصل على الرقم المجاني 800.127484

 على خدمة العمالء من االثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباًحا
 إلى الساعة 1:00 مساًء ومن الساعة 1:30 مساًء إلى 5:00 مساًء ،

ومن الجمعة من الساعة 9:00 صباًحا إلى 1:00 مساًء

دليل إعادة التدوير

المركز البيئي

خدمة استالم المخلفات الضخمة من المنزل



Hârtia Şi Cartonul

Hârtia şi cartonul; ziare, caiete şi reviste; cutii; 
ambalaje din carton pentru jucării şi îmbrăcăminte; 
cutii de pantofi; pungi de hârtie; pliante; cărți

коробки, картонні упаковки з-під іграшок, одягу та 
взуття, паперові пакети, картонні підноси та коробки 
для продуктів харчування, газети, зошити та журнали 
(без клейких, металевих чи пластмасових елементів)

 علب وصناديق وكبيرة وعلب من الكرتون لحفظ األلعاب والمالبس واألحذية
 وأكياس من الورق وصواني وعلب صغيرة من الكرتون لحفظ المواد الغذائية

وصحف ودفاتر ومجالّت

Deşeurile de bucătărie şi resturile alimentare; alimente 
stricate fără ambalaj; zaţ de cafea; filtre de ceai; flori; 
resturi şi frunze de la plantele; frunzele și iarba uscată; 
rece cenușă; dopuri de dop; şerveţele din hârtie 
folosite

харчові відходи, рештки їжі (попередньо видаливши 
надмірну кількість олії), різні види харчових продуктів 
без упаковки, мелену каву, чайні фільтри, використані 
паперові серветки та скатертини, квіти, а також листя 
й рештки кімнатних рослин

 بقايا المطبخ وفضالت الطعام بعد التخلص من السوائل الزائدة واألغذية الفاسدة
 بدون علبها وحثالة القهوة وأكياس الشاي ومحارم ومناديل الورق المستعمل

والزهور وبقايا وأوراق النباتات المنزلية

Sticle, borcane şi vaze; cutii Tetrapak® pentru băuturi 
(lapte, suc de fructe, sosuri etc.); sticle din plastic; farfurii 
şi pahare din plastic; pungi şi folii din plastic sau celofan; 
recipiente pentru produse de curăţat şi pentru igiena 
personală; tuburi goale de pastă de dinţi şi de alimente; 
tăviţe din plastic sau din polistiren pentru alimente; 
folie de ambalaj; doze pentru băuturi; tuburi pentru 
creme, conserve şi produse pentru igienă; borcane 
pentru conservele de legume; tăvi pentru gătit şi pentru 
conservarea alimentelor; cutii de conserve pentru carne, 
peşte şi legume; cutii; tăviţe şi borcane pentru hrană 
pentru animale

пляшки, склянки та скляні банки, картонні напої 
Tetrapak® (молоко, соки, картопляне пюре), пластикові 
пляшки та посуд, пакети, пластикові чи целофанові 
упаковки чи плівку, пляшки з-під миючих засобів та 
продуктів особистої гігієни, тюбики з-під зубної пасти та 
продуктів харчування, підноси з пластику чи полістиролу, 
пакувальну плівку, в тому числі, плівку з бульбашками, 
бляшанки з-під напоїв, олії, овочевих, бобових, м’ясних 
та рибних консервів, бляшанки з-під корму для тварин та 
піддони для нього, піддони для випічки чи консервування

 القوارير والمرطبانات واألواني القوارير والصحون والكؤوس البالستيكية
 واألكياس والمظاريف واألفالم المصنوعة من البالستيك أو السيلوفان، وقوارير
 منتجات التنظيف ومنتجات النظافة الشخصية وأنابيب معجون األسنان والمواد

 الغذائية الفارغة واألواني البالستيكية أو المصنوعة من البوليسترول لحفظ المواد
 الغذائية وأفالم بالستيك للتغليف، بما فيها أفالم الفقاعات الهوائية علب لتخزين

 الخضار والصواني للطبخ وتزويد الطعام ، علب من اللحوم واألسماك والصواني
 وحاويات الجرار لتخزين األغذية وزجاجات الحيوانات ومنتجات النظافة صناديق

.)من الورق المقوى لتخزين المشروبات )الحليب وعصير الفاكهة والصلصات

Orice nu putem sorta; hârtie murdară, cerată sau 
glaspapir; farfurii sparte şi ceramică în general; jucării 
de plastic neelectronice şi fără baterii; CDuri; DVD-uri; 
filtre şi saci de aspirator; scutece; absorbante; plasturi 
adezivi; aparate de ras de unică folosinţă; mucuri de 
ţigară.

усе, що не підлягає роздільному збору, наприклад, 
брудний чи жирний папір, наждачний папір, биті 
керамічні тарілки, пластикові неелектронні іграшки, 
DVD- та компакт-диски, аудіо- та відеокасети, 
фільтри та мішки для пилососів, підгузки, гігієнічні 
прокладки, лейкопластир, одноразові бритви та 
недопалки.

 كل ما ليس باإلمكان فرزه مثل الورق الملوث أو الزيتي أو ورق الزجاج
 والصحون المكسورة والمصنوعة من السيراميك بشكل عام   واأللعاب

 اإللكترونية وبدون بطاريات وأقراص ال وأشرطة DVD البالستيكية غير وال
 ماكينات شفط الغبار والحفاظات والفوط CD الموسيقى والفيديو وفلترات وأكياس

والنسائية ولصقات الجروح وماكينات الحالقة وعقائب السجائر

Папір та картон الورق والكرتون

Sticla, Plasticul, Aluminiul Скло – Пластик - 
Алюміній та сталь

الزجاج البالستيك األلمنيوم

Deşeurile De Bucătărie Харчові відходи النفايات العضوية

Deşeurile Nesortate Несортоване сміття النفايات الغير مفروزة

Bateriile
Puteţi folosi unul de 
recipiente prezente în multe 
magazine sau puteţi duce 
bateriile la unul centre de 
colectare

Батарейки
У вашому розпорядженні 
більше, спеціалізованих 
контейнерів, які можна 
знайти у багатьох магазинах 
міста.

األدوية المنتهية الصالحية
يمكنك استعمال نحو حاوية موجودة

لدى الصيدليات

Medicamentele 
expirate
Puteţi folosi unul de 
recipiente din farmacii 

Прострочені 
Медикаменти
У вашому розпорядженні 
спеціалізованих 
контейнерів, які можна 
знайти в аптеках міста

البطاريات
يمكنك استعمال ما يزيد عن حاوية

موجودة لدى المراكز التجارية


