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Serviciile noastre pentru dumneavoastră 

Întrebări și recomandări

Pentru întrebări suplimentare vă stăm la dispoziție: 
service@awb-fds.de 

Ne puteți contacta și telefonic: 
De luni până miercuri:
08:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Telefon: 0800 9638527 

Joi:
08:00 – 12:00
14:00 – 17:30

Vineri: 
08:00 – 12:30

Schimbările climatice și resursele limitate ne obligă să redu-
cem, acolo unde este posibil, cantitatea de deșeuri. Totuși, nu 
putem evita complet producerea deșeurilor. Deșeurile nu sunt 
însă doar o cantitate de gunoi lipsită de orice valoare. Multe dintre 

Protejați resursele

Sortați corect gunoiul!
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deșeurile menajere pot fi reciclate și în acest fel se pot recupera 
materii prime valoroase. Este un mod concret de a limita consumul 
de resurse. De aceea este important să reciclăm și să urmărim ca nu 
toate deșeurile să ajungă în tomberonul pentru gunoiul menajer.

EVITAŢIEVITAŢIDEŞEURILE
DEŞEURILE

PROTEJAŢIPROTEJAŢI 
RESURSELERESURSELE

PROTEJAŢIPROTEJAŢI 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sacul galben nu a fost colectat?
De preluarea și distribuirea sacilor galbeni se 
ocupă compania Remondis Süd GmbH, partener 
contractual al sistemelor duale. 
Telefon: 0800 1223255

Gunoiul dumneavoastră  
nu a fost colectat?
Vă rugăm să ne informați prin 
completarea unui formular pe  
www.awb-fds.de

Solicitați un tomberon
Avem rugămintea ca tomberoanele pentru 
deșeuri menajere, deșeuri organice și 
hârtie să le solicitați prin completarea unui 
formular. Puteți găsi și descărca formularele 
aferente de pe pagina de internet  
www.awb-fds.de. Puteți găsi formularele 
și în cadrul primăriilor sau la punctele de 
informare ale Consiliului Local.

Deșeuri organice 
Deșeuri rezultate din resturi alimentare.  
Fără plastic, sticle sau metal.

Hârtie 
Ziare, reviste și diferite tipuri de hârtie,  
precum și cartoane și ambalaje specifice.

Ambalaje ușoare 
Toate tipurile de ambalaje, cu excepția hârtiei 
și a sticlei. Elementele de ambalaj se vor 
depozita separat.

Deșeuri periculoase și problematice 
Deșeuri care pun în pericol mediul înconjurător, ca 
de exemplu vopsele, lacuri, dizolvanți, medicamente 
expirate, baterii uzuale și acumulatori pentru 
mașină, leșii, acizi, doze de spray.

Sticlă 
Ambalaje din sticlă, ca de exemplu sticle 
nereturnabile, borcane pentru conserve,  
flacoane. Fără pahare sau veselă.

Deșeuri voluminoase 
Deșeurile voluminoase fac de fapt parte din 
gunoiul menajer de dimensiuni mari. Voluminos 
deoarece nu poate fi depozitat în tomberonul 
pentru gunoi menajer (de 60 l) chiar dacă ar fi 
mărunțit. Materiile prime nu intră în categoria 
deșeurilor voluminoase.

Deșeuri verzi / Deșeuri vegetale 
Tot ce crește în grădină și trebuie colectat.

Lemn vechi A1 – A3 
Tipuri de lemn, netratat sau tratat cu substanțe 
organice.

Fier vechi 
Aparate sau obiecte din metal.

Deșeuri electrice și electronice 
Toate aparaturile echipate cu cabluri, stechere, 
acumulatori sau baterii.

Deșeuri de mobilă și lemn rezultat 
din demolări 
Lemn obținut din locuinte și din spații interioare, 
dar fără deșeuri rezultate din construcții și renovări

Deșeuri / gunoi menajer 
Deșeuri, altele decât materii prime sau 
deșeuri speciale.

Lemn vechi A4 
Lemn, care conține substanțe ce pot afecta 
mediul înconjurător (de exemplu substanțe pentru 
protejarea lemnului) sau substanțe similare.



Districtul nostru dispune de un sistem eficient şi performant 
de colectare. Dar acesta nu poate funcţiona decât atunci când 
efortul depus este unul colectiv şi când deșeurile sunt reciclate 
în mod constant. Noi facem diferenţa între deşeuri, colectate şi 

Sistemul nostru eficient şi performant de colectare

Ce se întâmplă cu gunoiul menajer?

preluate din gospodării private şi alte tipuri de deşeuri ce 
pot fi predate în punctele de colectare şi în centrele noastre 
de reciclare.

O inițiativă a companiilor germane de gestionare a deșeurilor.  
Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră!

wirfuerbio.de/awb-fds

PLASTICUL TREBUIE SA STEA  
DEPARTE DE DESEURILE ORGANICE.

PUNGILE RECICLABILE DIN 

PLASTIC NU TREBUIE ARUNCA-

TE ÎN TOMBERONUL PENTRU 

DEsEURI ORGANICE.

PUNGILE RECICLABILE 

DIN PLASTIC NU TREBUIE 

ARUNCATE ÎN TOMBERONUL 

PENTRU DEȘEURI ORGANICE.

Serviciul de colectare
Multe tipuri de deşeuri vor fi preluate direct din gospodăria 
dumneavoastră. 

Tomberonul pentru hârtie  
Tomberonul pentru hârtie este destinat hârtiei, are un 
capac de culoare albastră şi se colectează la fiecare patru 
săptămâni. Este pus gratuit la dispoziţie.

Tomberonul pentru deşeuri organice 
Tomberonul pentru deşeuri organice este de culoare maro şi 
se colectează la fiecare două săptămâni. Nu se percepe taxă 
suplimentară. Vă rugăm să nu aruncaţi aici plastic, sticle sau 
metal. În tomberonul pentru deşeuri organice nu pot  
fi aruncate pungi din plastic, folii sau ambalaje reciclabile.

Tomberonul pentru deşeuri menajere 
Tomberonul pentru deşeuri menajere este de culoare 
neagră şi se colectează la fiecare patru săptămâni. Este 
disponibil în variantele de 35, 60, 80, 120 şi 240 litri. Fiecare 
gospodărie din districtul Freudenstadt are obligaţia de a 
deţine un tomberon pentru deşeuri menajere, disponibil 
contra cost şi care să dispună de un volum adecvat 
consumului din gospodărie (minim 35 litri) sau să deţină în 
comun cu alte gospodării un astfel de tomberon.

 Sacul pentru gunoi menajer 
Pentru perioadele cu un consum mai mare. Este 
disponibil, contra cost, la toate sediile locale şi 
comunale ale administraţiei locale.

Colectarea deșeurilor începe încă de la ora 6:30. 
Datele la care sunt colectate deșeurile, le puteți găsi în calendarul 
pentru colectarea deșeurilor, în calendarul online sau în aplicația 
specifică.

Sacul galben  
Sacul galben permite preluarea ambalajelor uşoare. 
Ambalajele sau componente ale acestora din sticlă 
sau hârtie nu pot fi aruncate în sacul galben. Sacii 
galbeni vor fi colectați la fiecare patru săptămâni 
de către firma Remondis Süd GmbH, sucursala din 
Freudenstadt (Contact telefonic: 0800 1223255).

Colectarea deșeurilor voluminoase, 
a deșeurilor de mobilă și a lemnului 
rezultat din demolări 
Colectarea se face de două ori pe an. Nu se solicită taxe 
suplimentare. Deșeurile voluminoase, de mobilă și lemnul 
rezultat din demolări se vor depozita separat în vederea 
colectării (în total max. 3 m3 pentru fiecare gospodărie).

Deșeuri vegetale 
Deșeurile vegetale, rezultate din tăierea/toaletarea 
pomilor și a tufișurilor, se vor colecta de două ori pe 
an. Aceste deșeuri vor fi stivuite și legate pentru a 
putea fi colectate.

Informaţii suplimentare cu privire la reciclarea deşeurilor şi la modul 
corect de colectare a acestora, puteţi găsi în Manualul pentru 
colectarea deşeurilor sau pe internet, pe www.awb-fds.de. 
Informaţii despre costurile aferente puteţi găsi în lista de preţuri.

Servicii de transport
Puteți să predați deșeurile și direct la punctele noastre de 
colectare, în centrele de reciclare sau în spațiile special 
amenajate în acest sens.

 Puncte de colectare 
  Preluarea tuturor tipurilor de deșeuri, precum și a 

deșeurilor rezultate din construcții, parțial contra unei taxe.

  Centre de reciclare 
Preluarea gratuită a materiilor prime, a deșeurilor 
vegetale și organice, precum și a deșeurilor periculoase 
și problematice.

 Spații special amenajate 
 Containere pentru colectarea hârtiei și a sticlei.

  Colectarea deșeurilor periculoase  
și problematice 
Predarea deșeurilor în centrele mobile speciale,  
de două ori pe an, în toate localitățile din district.  
Datele exacte și locațiile le puteți găsi pe pagina de 
internet www.awb-fds.de.

  Predarea deșeurilor voluminoase,  
a deșeurilor de mobilă și a lemnului 
rezultat din demolări 
Puteți preda gratuit o dată pe an deșeurile voluminoase, 
cele din mobilier și lemnul rezultat din demolări de până la 
3 m3, folosind certificatul verde pentru deșeuri voluminoase. 
Se poate și fără acest certificat, dar contra cost.
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Serviciile noastre pentru dumneavoastră 

Întrebări și recomandări

Pentru întrebări suplimentare vă stăm la dispoziție: 
service@awb-fds.de 

Ne puteți contacta și telefonic: 
De luni până miercuri:
08:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Telefon: 0800 9638527 

Joi:
08:00 – 12:00
14:00 – 17:30

Vineri: 
08:00 – 12:30

Schimbările climatice și resursele limitate ne obligă să redu-
cem, acolo unde este posibil, cantitatea de deșeuri. Totuși, nu 
putem evita complet producerea deșeurilor. Deșeurile nu sunt 
însă doar o cantitate de gunoi lipsită de orice valoare. Multe dintre 

Protejați resursele

Sortați corect gunoiul!
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deșeurile menajere pot fi reciclate și în acest fel se pot recupera 
materii prime valoroase. Este un mod concret de a limita consumul 
de resurse. De aceea este important să reciclăm și să urmărim ca nu 
toate deșeurile să ajungă în tomberonul pentru gunoiul menajer.

EVITAŢIEVITAŢIDEŞEURILE
DEŞEURILE

PROTEJAŢIPROTEJAŢI 
RESURSELERESURSELE

PROTEJAŢIPROTEJAŢI 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sacul galben nu a fost colectat?
De preluarea și distribuirea sacilor galbeni se 
ocupă compania Remondis Süd GmbH, partener 
contractual al sistemelor duale. 
Telefon: 0800 1223255

Gunoiul dumneavoastră  
nu a fost colectat?
Vă rugăm să ne informați prin 
completarea unui formular pe  
www.awb-fds.de

Solicitați un tomberon
Avem rugămintea ca tomberoanele pentru 
deșeuri menajere, deșeuri organice și 
hârtie să le solicitați prin completarea unui 
formular. Puteți găsi și descărca formularele 
aferente de pe pagina de internet  
www.awb-fds.de. Puteți găsi formularele 
și în cadrul primăriilor sau la punctele de 
informare ale Consiliului Local.

Deșeuri organice 
Deșeuri rezultate din resturi alimentare.  
Fără plastic, sticle sau metal.

Hârtie 
Ziare, reviste și diferite tipuri de hârtie,  
precum și cartoane și ambalaje specifice.

Ambalaje ușoare 
Toate tipurile de ambalaje, cu excepția hârtiei 
și a sticlei. Elementele de ambalaj se vor 
depozita separat.

Deșeuri periculoase și problematice 
Deșeuri care pun în pericol mediul înconjurător, ca 
de exemplu vopsele, lacuri, dizolvanți, medicamente 
expirate, baterii uzuale și acumulatori pentru 
mașină, leșii, acizi, doze de spray.

Sticlă 
Ambalaje din sticlă, ca de exemplu sticle 
nereturnabile, borcane pentru conserve,  
flacoane. Fără pahare sau veselă.

Deșeuri voluminoase 
Deșeurile voluminoase fac de fapt parte din 
gunoiul menajer de dimensiuni mari. Voluminos 
deoarece nu poate fi depozitat în tomberonul 
pentru gunoi menajer (de 60 l) chiar dacă ar fi 
mărunțit. Materiile prime nu intră în categoria 
deșeurilor voluminoase.

Deșeuri verzi / Deșeuri vegetale 
Tot ce crește în grădină și trebuie colectat.

Lemn vechi A1 – A3 
Tipuri de lemn, netratat sau tratat cu substanțe 
organice.

Fier vechi 
Aparate sau obiecte din metal.

Deșeuri electrice și electronice 
Toate aparaturile echipate cu cabluri, stechere, 
acumulatori sau baterii.

Deșeuri de mobilă și lemn rezultat 
din demolări 
Lemn obținut din locuinte și din spații interioare, 
dar fără deșeuri rezultate din construcții și renovări

Deșeuri / gunoi menajer 
Deșeuri, altele decât materii prime sau 
deșeuri speciale.

Lemn vechi A4 
Lemn, care conține substanțe ce pot afecta 
mediul înconjurător (de exemplu substanțe pentru 
protejarea lemnului) sau substanțe similare.
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