
PUNE DEȘEURILE 
ÎN RECIPIENTUL CORECT, 
ALTFEL RĂMÂI CU ELE LA POARTĂ!



PUNE DEȘEURILE 
ÎN RECIPIENTUL CORECT,
ALTFEL RĂMÂN NECOLECTATE!



Autoritățile locale vor efectua controale și vor aplica amenzi conform legislației 
în vigoare, fiind sancționată necolectarea separată a deșeurilor.

ATENȚIE! 

DEȘEURILE PUSE

RĂMÂN LA TINE LA POARTĂ
ÎN PUBELA GREȘITĂ

COLECTAREA 
SEPARATĂ A 

DEȘEURILOR 
ESTE O 

OBLIGAȚIE 
LEGALĂ! 



Autoritățile locale vor efectua controale și vor aplica amenzi conform 
legislației în vigoare, fiind sancționată necolectarea separată a deșeurilor.

ATENȚIE! 

DEȘEURILE PUSE ÎN

RĂMĂN NECOLECTATE
PUBELA GREȘITĂ

COLECTAREA 
SEPARATĂ A 
DEȘEURILOR 
ESTE O 
OBLIGAȚIE 
LEGALĂ! 



Este strict interzisă depozitarea în/lângă recipientele  
de colectare a următoarelor tipuri de deșeuri:

Deșeuri voluminoase 
Mochete, covoare, piese de mobilier, plapumi, saltele.

Deșeuri periculoase 
Baterii uzate, lacuri și vopsele, solvenți, uleiuri uzate.

Deșeuri electrice, electrocasnice și electronice (DEEE) 
Roboți de bucătărie, radiouri, televizoare, mașini de spălat, 
frigidere, calculatoare, becuri, neoane etc.

Deșeuri vegetale mari 
Deșeuri vegetale provenite din toaletarea pomilor sau curăţarea  
şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

Găsește mai multe informații despre colectarea 
deșeurilor pe www.retim.ro sau adidtimis.ro 
sau sună la Call Center +040374 88569

O ETICHETĂ GALBENĂ
se va aplica pe recipientele care conțin alt tip 
de deșeuri decât cele pentru care sunt dedicate. 
Această etichetă va conține  și  un marcaj care va 
arăta care este tipul neconformității, iar cetățenii 
să  înțeleagă unde au gresit. În această etapă 
deșeurile vor fi colectate de către echipajele RETIM

O ETICHETĂ ROȘIE
va fi lipită într-o a doua etapă în care se  
constată că deșeurile sunt colectate amestecat. 
În această situație recipientele NU vor mai 
fi ridicate, iar pe eticheta rosie va fi precizat 
motivul necolectării.  În acest caz, cetățenii sunt 
rugați ca până la viitoarea colectare să sorteze 
corect deșeurile, informându-se mai bine în 
ceea ce priveste regulile de colectare separată

GHID DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR

HARTIE, CARTON, 
PLASTIC, METAL

DEȘEURI
REZIDUALE

AMBALAJE 
DIN STICLĂ
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