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Pentru mai multe detalii 
scanează codul QR 

Ambalajele din STICLĂ se 
depozitează OBLIGATORIU 
în clopotul VERDE. Acestea 
trebuie GOLITE în prealabil.

Strict interzisă depozitarea altor 
deșeuri în sau lângă recipientele 
menționate mai sus (de exemplu- 
periculoase, voluminoase 
sau din construcții 
și amenajări).
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Utilizatorii 
au obligația 
să colecteze 
separat 
deșeurile 
conform 
OUG92/2021.  
Utilizatorii pot 
fi sancționați de 
către autoritățile 
statului cu AMENDĂ 
de la 5.000 la 15.000 
lei pentru persoanele 
fizice și de la 20.000 la 
40.000 de lei pentru 
persoanele juridice, 
conform art. 62 din OUG 
92/2021.
Mai multe detalii găsiți pe retim.ro, 
la Call Center +40374885692 sau pe 
adidtimis.ro.

Celelalte deșeuri menajere, adică 
cele nereciclabile, se depozitează 
în recipientul NEGRU.

ORICE ambalaje din HÂRTIE, CARTON, PLASTIC, 
METAL (indiferent de proveniență sau dimensiuni) 
se depozitează în recipientul GALBEN. 
Acestea trebuie GOLITE, CLĂTITE 
TURTITE sau STRIVITE în prealabil.
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Strict interzisă depozitarea altor 
deșeuri în sau lângă recipientele 
menționate mai sus (de exemplu- 
periculoase, voluminoase 
sau din construcții 
și amenajări).

Celelalte deșeuri menajere, adică 
cele nereciclabile, se depozitează 
în recipientul NEGRU.

ORICE ambalaje din HÂRTIE, CARTON, PLASTIC, 
METAL (indiferent de proveniență sau dimensiuni) 
se depozitează în recipientul GALBEN. 
Acestea trebuie GOLITE, CLĂTITE 
TURTITE sau STRIVITE în prealabil.


