
În coșul de deșeuri 
reziduale 

medicamente 
scutece, deșeuri igienice 
mucuri de ţigară, saci de praf 
cauciuc spumă 
casete audio și video, fotografii 
polistiren murdar 
vopsele uscate (ambalate) 
resturi de tip tapet, covor 
film de vopsea, pâslă pentru zugrăvit 
nisip pentru animale de companie 
și pisici 
nisip pentru păsări 
biblioraft pentru acte

Nu se aruncă în 
containerul de resturi 
menajere

resturi de mâncare crude și gătite 
alimente neambalate, 
ambalaje, cutii de băuturi și lapte (de 
ex. Tetra Pak®) 
baterii 
dispozitive electronice 
becuri economice 
solvenţi 

În containerul de deșeuri 
bio 

deșeuri de fructe și legume 
deșeuri din bucătărie (coji de ouă, 
resturi de carne și de cârnaţi, oase, 
oase de pește) 
alimente crude, gătite sau stricate 
(neambalate!) 
resturi de pâine și de patiserie 
zaţ de cafea 
prosoape de bucătărie 
frunze, flori, buruieni, rădăcini, 
ramuri mici, iarbă tăiată 
rumeguș din lemn netratat  

Nu se aruncă în 
containerul de deșeuri 
bio 

pungi de plastic (compostabile) 
ambalaje, materiale plastice 
mâncare ambalată 
cenușă, resturi de ulei 
ghivece de flori 
conţinut litieră de pisică și nisip de 
păsări 
gunoaie 
saci de praf 
scutece, materiale textile 
mucuri de ţigară

În containerul de hârtie 

hârtie 
ziare și reviste 
ambalaje de hârtie și carton 
diverse cutii de carton

Nu se aruncă în 
containerul de hârtie 

hârtie murdară 
prosoape de bucătărie 
șerveţele 
batiste de buzunar 
hârtie igienică 
hârtie de copt 
veselă murdară din carton 
hârtie albastră, hârtie indigo 
hârtie carbon 
scutece 
hârtie acoperită 
hârtie cerată 
hârtie autoadezivă 
resturi de tapet 
fotografii 
biblioraft pentru acte

În sacul galben 

polistiren 
conserve 
doze de băuturi 
dopuri 
caserole din aluminiu 
capac din aluminiu (separat de 
pahar) 
folii de aluminiu 
cutii de carton pentru băuturi și lapte 
(cum ar fi Tetra Pak®) 
ambalaje vidate 
plase, pungi, filme de ambalare 
recipiente (golite de resturi): 
produse de clătire, spălare și îngrijire 
personală (fără sticlă) 
pahare (golite de resturi): 
produse lactate, margarină etc. 
materiale din spumă (golite de 
resturi): 
recipiente pentru fructe și legume

Nu se aruncă în sacul 
galben 

orice deșeuri care nu reprezintă 
ambalaje 
Cd-uri, DVD-uri, casete audio și video 
alimente 
alimente ambalate

În containerul de sticlă 

Sticlă verde, albă, maro

Nu se aruncă în 
containerul de sticlă 

recipiente din sticlă cu conţinut 
alte deșeuri de sticlă, cum ar fi 
paharele de băut, geamurile sau alte 
articole din sticlă

Aveţi întrebări sau aveţi nevoie de 
sfaturi?

Atunci vă rugăm să ne sunaţi. 
Telefon 
centrală:  08151 2726-0 
 
Orele de lucru ale biroului: 
Luni - Joi: orele 08:00–16:00 
Vineri: orele 08:00–13:00 
precum și în funcţie de programări 
 
AWISTA Starnberg KU 
Moosstraße 5, 82319 Starnberg 
 
Telefon: 08151 2726-0 
Fax:  08151 2726-3730 
 
E-mail:  info@awista-starnberg.de 
Web:  www.awista-starnberg.dePlasaţi containerele de deșeuri pe trotuar pentru golire în ziua de 

golire (cel târziu până la ora 6). Vă rugăm să vă asiguraţi că capacul 
containerului este întotdeauna închis.

Puteţi găsi informaţii detaliate în broșura noastră despre deșeuri 
de la A-Z la awista-starnberg.de/abfall-a-z

Capac 
albastru

Capac maroCapac negru

Culoa-
re în funcţie 
de tipul de 
sticlă

Lista de separare a deșeurilor

mailto:info%40awista-starnberg.de?subject=
https://www.awista-starnberg.de
https://awista-starnberg.de/abfall-a-z


CE trebuie aruncat UNDE?

RESTURI 
MENAJERE

DEȘEURI 
BIO

HÂRTIE SAC  
GALBEN

STICLĂ


