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Ghidul de reciclare 
selectivă: codul de culori   

Pentru mai multe informații cu privire la ce PUTEȚI și ce NU PUTEȚI recicla, vizitați pagina:                   www.midandeastantrim.gov.uk/resident/waste-recycling

Moloz Menajer  
și Ceramice

Doar cantități mici, de 
uz casnic

Tuburi Fluorescente 
și Becuri Economice 

Atenție specială – Deșeuri  
Periculoase (vezi broșura dis-

ponibilă la centrul de reciclare) 

Hârtie
Ziare, reviste, cărți, 
reclame prin poștă, 

jurnale vechi etc 

Aparate Electrice 
Mici 

Uscător de păr/ 
telefoane/ radio/ 
prăjitor pâine etc 

Plăci gips carton

Carton
Vă rugăm să goliți 
cutiile de carton

Frigidere și 
Congelatoare 
Se aplică o taxă de 

£35 pentru reciclarea 
aparatelor comerciale

 

Lemn, Cherestea, 
MDF, Plăci 

aglomerate 
Fără conținut de sticlă

Vopsea
Numai proprietarii de 

case. Cutii aproape pline, 
sigilate, pot fi depozitate 
în containerul comunitar 

pentru vopsea. 

Televizoare și 
Monitoare

Solicitați asistență 
pentru aparate 

Cutii metalice
Doze de băutură, cutii 
conserve alimentare, 

aerosoli etc 

Textile
Textile mixte și haine

Cartușe cerneală
Ambalate, dacă e 

posibil.

Plastic
Sticle de plastic: ex. Sticle 

șampon, recipiente, jucării, 
ghivece pentru plante etc 

(nu și pungi de plastic) 

Cilindri de Gaz
Vor fi acceptați doar 
cilindri de uz casnic 

Ulei auto uzat
Numai ulei de uz 

domestic

Baterii de Mașină
Trebuie avută grijă 

deoarece conțin acid

Deșeuri Metalice 
Inclusiv doze de 
băutură, cutii de 

conserve alimentare, 

Sticle
Sticle și borcane 

Deșeuri Menajere – 
Nereciclabile 

Vă rugăm să vă asigurați că 
toate materialele reciclabile sunt 

separate, altfel vi se va cere șă 
separați materialele reciclabile de 
cele nereciclabile și să le puneți în 

containerul aferent 

Caritate și Reutilizare 
Comunitară 

Pentru mai multe informații  
contactați pesonalul centrului de 
reciclare. Centrele au puncte de 

colectare pentru donații de caritate

Cărți/ DVD-uri/ 
CD-uri   

Fundația Charity 
Heart (Charity Heart 

Foundation)

Deșeuri Verzi   
Troscotul japonez – această 
specie nu trebuie adusă în 

centrul de reciclare – pentru 
mai multe detalii luați 

legătura cu NIEA

Aparate Electrice 
Mari

Mașini de spălat, mașini 
de spălat vase etc. 

Baterii de uz casnic
Toate tipurile de baterii 

de uz casnic, baterii 
rotunde, de telefoane 

mobile și de laptop

Ulei de Gătit
Doar cantități mici,  

de uz casnic 



Recycling Centres     
Vă invităm să folosiți oricare din centrele de reciclare următoare: 

Waveney Road Household Recycling Centre                                                             
Waveney Road, Ballymena, BT43 5BA

Sullatober Household Recycling Centre 
10 Marshallstown Road, Carrickfergus BT38 9DE

Redlands Household Recycling Centre 
Harbour Highway, Larne BT40 1AX

 

T: 0300 124 5000 (Opțiunea 0)  
www.midandeastantrim.gov.uk

Larne South Household Recycling Centre  

Island Road Lower, Ballycarry BT38 9HB

Program de Lucru Aprilie – Septembrie Octombrie – Martie
Luni – Sâmbătă   9am – 7pm 9am – 5pm
Duminică 1pm – 6pm 1pm – 5pm

Program de Lucru Aprilie – Septembrie Octombrie – Martie
Marți, Miercuri,  
Joi & Sâmbătă

9am – 7pm 9am – 5pm

Program de Lucru Aprilie – Septembrie Octombrie – Martie
Miercuri & Sâmbătă 9am – 7pm 9am – 5pm

Glenarm Household Recycling Centre 
Dickeystown Road, Glenarm BT44 0BA

Rețineți!
 Vă rugăm să vă sortați deșeurile înainte de a veni la centrul de reciclare, pentru a economisi timp și potențiale 

aglomerări de materiale. 

 Dacă este necesar, personalul va inspecta și examina deșeurile aduse la centru pentru a se asigura că 
îndeplinesc cerințele conforme cu licența dar și pentru a reduce cantitățile de materiale depozitate. 

 Codurile de culori din această broșură vă vor ghida în centrele de reciclare.

 Personalul centrului vă stă la dispoziție cu sfaturi și asistență. 

 Centrele pentru Reciclarea Deșeurilor Menajere sunt doar pentru deșeuri de uz casnic. Deșeurile comerciale 
și industriale nu vor fi acceptate. 

 Centrele au puncte de colectare pentru donații de caritate pentru obiecte ce pot fi reutilizate. 


