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DEȘEURI 
VERZI

TĂIEREA 
TUFIȘULUI

Ești poliglot? 

Instruc iunile de separare sunt acum  
disponibile și în diferite limbi la:  
www.gda.gv.at/mehrsprachige-trennhilfen

A COLECTA CORECT 
ESTE LOGIC!

Prezentare generală a separării deșeurilor menajere în 
regiunea Amstetten - starea 01.01.2023

de la 
01.01.2023

CONTAINER DE 
HAINE VECHI AMBALAJE 

DIN STICLĂ 

ASZ

CEA 
GALBENĂ

DEȘEURI  
BIOLOGICE

DEȘEURI  
REZIDUALE

DEȘEURI  
DE HÂRTIE



NUDA

Întrebări detaliate 
despre Separarea 

deșeurilor? Asistentual 
digital MAgdaLENA are 
Răspunsuri de la A la Z.

www.gda.gv.at/digitale-abfallberaterin

www.gda.gv.at

A COLECTA CORECT 
ESTE LOGIC!

ASISTENTUL DIGITAL
MAGDALENA

Gemeinde Dienstleistungsverband  
Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben  

Mostviertelplatz 1, A-3362 Oehling
post@gda.gv.at 

Substanţele problematice sunt deșeuri provenite din 
gospodării cu proprietăţi relevante pentru pericol. (Pentru 
detalii, consultaţi Centrele de colectare a deșeurilor) Pe 
lângă colectarea permanentă în ASZ-uri selectate, există 
și posibilitatea de a preda astfel de deșeuri la colectarea 
mobilă a materialelor periculoase o dată pe an în comunita-
tea dumneavoastră. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: 

 www.gda.gv.at/problemstoffe

COLECTAREA SUBSTANŢELOR PROBLEMATICE

În regiunea Amstetten vă stau la dispoziţie 23 
de centre de colectare a deșeurilor. Aici puteţi 
elimina deșeurile voluminoase, echipamentele 
electrice vechi și diverse tipuri de materiale 
vechi. În locaţiile selectate, sunt colectate și 
materiale problematice.

  www.gda.gv.at/altstoffsammelzentren

*Numai pentru a fi eliminate în locaţiile selectate ASZ!

CENTRE DE COLECTARE/SERVICE DEȘEURI (ASZ)

DEȘEURI VOLUMINOASE

- Deșeuri volumi- 
   noase
- Deșeuri de lemn
- *Plastic dur …

APARATE ELECTRICE VECHI

- Aparate electrice de  
  mari dimensiuni
- Aparate electrice mici
- *Unități de răcire și  
   aer condiționat
- Dispozitive de afișare 
…

SUBSTANŢE EXISTENTE

- Cutii de carton
- Fier vechi
- Filme pentru  
   însilozare
- Ambalaje  
   polistiren
   (bucăți mari)

SUBSTANŢE PROBLEMATICE

- *Lacuri vechi 
- *Culori vechi
- *Cutii de pul- 
    verizare
- *Uleiuri uzate
- *Detergenți
- *Acizi
- *Leșii …

DIVERSE

- Dărâmături        
  de constru- 
  cții
- *Anvelope 
uzate …

ASZ

În timpul „colectării gunoiului“, 
deșeurile reziduale, deșeurile 
de hârtie, deșeurile biologice 
și ambalajele din plastic sau 
compozit și metalice (punga 
galbenă) sunt colectate în mod 
regulat de la domiciliu.

COLECTAREA GUNOIULUI

DEȘEURI REZIDUALE

- Gunoi
- Cenușă Rece (!)
- Ambalaje     
   (puternic contaminate)
- Scutece
- Oase
- Gunoi Pisici
- Mucuri de țigară …

DEȘEURI DE HÂRTIE

- Ziare
- Reviste
- Hârtie de birou
- Plicuri
- Cărți
- Cutii (mică)  
   (mare -> ASZ) …

DEȘEURI BIOLOGICE

- Deșeuri de fructe 
- Deșeuri vegetale
- Zaț de cafea
- Filtre cafea
- Resturi
- Frunziș
- Resturi vegetale
- Coji de ouă …

CEA GALBENĂ 
(AMBALAJE DIN PLASTIC ȘI AMBALAJE METALICE)

- Folie de Ambalare
- Sticle PET
- Ambalaj Stiropor  
   (piese mari -> ASZ) 
- Cutii de băuturi
   (Tetra Paks)
- Blister … DEȘEURI  

BIOLOGICE
DEȘEURI  

REZIDUALE
DEȘEURI  

DE HÂRTIE

RECICLAREA CARCASELOR DE ANIMALE (TKB)

- Animale de companie moarte
- Animale sălbatice moarte  
   accidental
- Deșeuri animale provenite     
   de la Gospodării (carne,  
   pește fără ambalaj)

- Deșeuri de abator
- Deșeuri de vânătoare
- Animale de fermă moarte
- Animale >35 kg …

Pentru eliminarea resturilor de 
animale sunt disponibile 6 puncte 
de colectare cu recipiente răcite. 
Mai multe detalii găsiţi aici:

  www.gda.gv.at/ 
entsorgung-toter-heimtiere

DA NU

- Mobilier
- Saltele
- Ccovoare
- Echipament sportiv …

- Chipamente electrice vechi
- Moloz de construcție
- Deșeuri reziduale
- Substanțe cu probleme …

Deșeurile voluminoase sunt consi-
derate deșeuri menajere care sunt 
prea mari pentru coșurile de gunoi de 
acasă. O dată pe an, deșeurile volu-
minoase sunt colectate de acasă (de 
la limita proprietăţii). În acest scop, 
trebuie să vă înregistraţi la datele 
date în municipiul dumneavoastră:  

 www.gda.gv.at/sperrmuell

COLECTAREA DEȘEURILOR VOLUMINOASE

BUTAȘI VERZI ȘI ARBUȘTI

DEȘEURI VERZI

- Gazon tăiat
- Fructe
- Resturi de plante
- Fân, paie …

ARBUȘTI TĂIAŢI

- Arbuști tăiați 
- Ramuri   
- Nuiele 
- Rădăcini …

Pentru deșeurile verzi puteţi alege din 
Fiecare comunitate are puncte de colectare 
pentru butași verzi și arbuști. Mai mult de 
jumătate din punctele de colectare sunt 
operate pe tot parcursul anului, cealaltă 
jumătate sezonier de la mijlocul lunii martie 
până la sfârșitul lunii octombrie. Puteţi găsi 
toate informaţiile despre acest lucru aici:

  www.gda.gv.at/ 
gruen-strauchschnitt Greutatea piesei max. 80 kg

Diametru max. 15 cm

Există aproape 400 de „locuri de reciclare“ în 
regiunea Amstetten. Toate aceste centre de 
reciclare sunt echipate cu containere de co-
lectare pentru ambalaje din sticlă, 100 dintre 
ele sunt echipate suplimentar cu containere 
pentru textile uzate. 50 dintre ele sunt fără 
bariere. 

Puteţi găsi mai multe informatii detaliate aici:

  www.gda.gv.at/recyclingplatzln

- Doze de băuturi
- Cutii de conserve
- Închizători
- Tuburi
- Capace …

STICLĂ ALBĂ

- Sticle de unică  
   folosință
- Sticle de alcool  
- Flacoane parfum …

CENTRUL DE RECICLARE

VITRALII

  www.gda.gv.at/
abfuhrterminplaene

TEXTILE VECHI

- Haine intacte    
  & curate
- Pantofi în   
   perechi
- Lenjerie de  
   pat  …

CONTAINER DE 
HAINE VECHI AMBALAJE 

DIN STICLĂ 
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CEA 
GALBENĂ

de la 
01.01.2023


