
PUBELĂ /SAC
GALBEN

pentru ambalaje de hârtie, carton, metal, plastic și lemn mărunțit netratat.

CLOPOTUL
VERDE 

pentru ambalaje de sticlă

COMPOSTOR 
pentru deșeurile biodegradabile la domiciliu (mediu rural)

IMPORTANT! 
CLĂTIȚI, PLIAȚI, TURTIȚI, STRIVIȚI AMBALAJELE

IMPORTANT! 
ESTE OBLIGATORIU SĂ GOLIȚI ȘI CLĂTIȚI 
RECIPIENTELE ÎNAINTE DE DEPOZITARE

IMPORTANT! 
RESTURILE PENTRU COMPOSTARE SE ARUNCĂ
SEPARAT DE STICLĂ, METAL, PLASTIC, HÂRTIE

DA!
NU!

HÂRTIE ȘI CARTON
Ambalaje din carton (cutii, 
ambalaje alimentare)
Maculatură (caiete, cărți, ziare, 
reviste)
METAL
Doze metal, conserve, tuburi 
de alimente
Folie de metal
Tetrapack (cutii de lapte, de 
tomate, sucuri)
PLASTIC
PET (suc, apă, bere)
Folie de plastic
Pungi și ambalaje din plastic
LEMN MĂRUNȚIT 
NETRATAT

Baterii
Obiecte de sticlă
Led-uri electrice
Ceramică 
Oale și tigăi

DA!
Iarbă tăiată, buruieni, 
frunze uscate, resturile de 
crengi tăiate de la copaci, 
gard viu şi arbuşti, plante 
moarte rezultate din 
curăţirea eleşteului.
Resturi de fructe şi legume, 
coji de banane, portocale, 
lămâi, rămăşiţe de plante, 
pâine învechită, plante 
uscate, pământ de flori 
învechit. 

NU!
Lichide
Mâncare gătită 
Carne

NU!DA!

Această pubelă se va folosi pentru orice tip de ambalaj care poate fi reciclat, golit complet de conținut.

Compostarea se face din RESTURI care pot fi folosite
ca ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE.

Compostând resturi din grădină sau gospodărie, acestea devin 
îngrășăminte naturale PENTRU UN PĂMÂNT MAI FERTIL!

Recipiente din sticlă 
de la băuturi 
răcoritoare
Recipiente din sticlă 
de la băuturi 
alcoolice
Recipiente din sticlă 
de la borcane

BECURI ȘI NEOANE
Acestea se colectează în 
majoritatea supermarket-urilor 
și a magazinelor de 
electrocasnice în urne 
special amenajate.
PARBRIZE ȘI OGLINZI 
STICLĂ DE GEAM
DECORAȚIUNI DIN STICLĂ



PAȘII PROCESULUI DE COMPOSTARE SUNT:
Adunați toate deșeurile biodegradabile și 

vegetale din gospodărie: resturi de fructe și 
legume, coji de ouă, flori, ramuri, iarbă, paie, 

fân, crengi. Nu uitați să separați aceste tipuri de 
deșeuri de alte resturi.

La baza compostorului asezați un strat de 10-15 
cm de crengi rupte sau alte resturi din grădină.

Alternați câte un strat de deșeuri 
biodegradabile cu câte un strat de sol uscat din 

grădină.
Utilizați compostul finit ca și îngrășământ 

natural.

IMPORTANT!
În toate localitățile din mediul urban și rural 

în care RETIM activează, sunt amplasate recipiente de 
forma unor clopote 
de culoare verde.

Aici veți putea depozita numai ambalaje din sticlă 
pentru băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice și borcane.

Este obligatoriu SĂ GOLIȚI ȘI SĂ CLĂTIȚI recipientele 
înainte de depozitare.

Află unde sunt clopotele de sticlă din localitatea ta pe 
www.retim.ro. Asigură-te că recipientele tale din sticlă 

vor fi cu adevărat reciclate, și nu le încredința altor 
persoane.

IMPORTANT!
GOLIȚI și CLĂTIȚI recipientele depozitate.

Pentru a folosi la maximum capacitatea pubelei 
sau a sacului galben, PLIAȚI, TURTIȚI, STRIVIȚI 

ambalajele. 
Acești saci NU se vor folosi pentru ambalaje din 

sticlă. 


