
PUNE DEȘEURILE ÎN RECIPIENTUL CORECT,
ALTFEL RĂMÂN NECOLECTATE!

COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR  ESTE O OBLIGAȚIE LEGALĂ! 

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

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

Iată cum se colectează 
corect deșeurile.
E foarte simplu! 

AVERTIZARE
Recipientul a conținut unul sau mai multe deșeuri ce NU SUNT PERMISE în pubela galbenă:

INFORMAȚI-VĂ despre REGULILE DE COLECTARE SEPARATĂ! 

Accesați www.retim.ro sau scanați QR Code-ul alăturat! 

            deşeuri reziduale

            sticlă

            deşeuri vegetale

            deşeuri voluminoase 

            deşeuri periculoase 

 ambalaje negolite de conținut

 deşeuri biodegradabile

 deșeuri din construcții sau demolări

 deșeuri electrice, electronice 

  sau electrocasnice 

 ATENȚIE!  Conținutul acestui recipient a fost colectat; 

în viitor deșeurile amestecate NU vor mai fi ridicate. 

Vă rugăm dezlipiți această etichetă de pe recipient până la viitoarea colectare.

CONȚINUT NECORESPUNZĂTOR

Recipientul NU a fost colectat întrucât conține una sau mai multe 

NECONFORMITĂȚI din lista de mai jos:

ATENȚIE! ! Vă rugăm să extrageți deșeurile neconforme din recipient și să dezlipiți 

această etichetă până la viitoarea colectare!

INFORMAȚI-VĂ despre REGULILE DE COLECTARE SEPARATĂ! 

Accesați www.retim.ro sau scanați QR Code-ul alăturat! 

  deşeuri reciclabile 

  sticlă
  deşeuri vegetale mari

  deşeuri voluminoase 

  deşeuri periculoase 

 cadavre de animale

 deşeu reciclabil compromis 

 deșeuri din construcții

 deșeuri electrice, electronice 

  și electrocasnice 

NECOLECTARE - vei găsi lipită o etichetă roșie pe recipient, iar deșeurile NU vor 
fi ridicate de RETIM. Pe etichetă va fi trecut motivul necolectării, iar până data 
viitoare ai timp să sortezi corect deșeurile..

În plus, autoritățile locale vor efectua controale și vor aplica amenzi, 
fiind sancționată necolectarea separată a deșeurilor.

AMENDĂ

AVERTIZARE - prima dată vei găsi o etichetă galbenă pe recipient unde se 
precizează tipul neconformității.
De data aceasta, deșeurile vor fi ridicate de către RETIM.

Deșeuri
voluminoase 

Deșeuri
periculoase

Deșeuri electrice, electrocasnice și 
electronice (DEEE) 

Deșeuri
vegetale mari

AVERTIZARE
Recipientul a conținut unul sau mai multe deșeuri ce NU SUNT PERMISE în pubela galbenă:

INFORMAȚI-VĂ despre REGULILE DE COLECTARE SEPARATĂ! 

Accesați www.retim.ro sau scanați QR Code-ul alăturat! 

            deşeuri reziduale

            sticlă

            deşeuri vegetale

            deşeuri voluminoase 

            deşeuri periculoase 

 ambalaje negolite de conținut

 deşeuri biodegradabile

 deșeuri din construcții sau demolări

 deșeuri electrice, electronice 

  sau electrocasnice 

 ATENȚIE!  Conținutul acestui recipient a fost colectat; 

în viitor deșeurile amestecate NU vor mai fi ridicate. 

Vă rugăm dezlipiți această etichetă de pe recipient până la viitoarea colectare. COLECTARE
CORECTĂ

CONȚINUT NECORESPUNZĂTOR

INFORMAȚI-VĂ despre REGULILE DE COLECTARE SEPARATĂ! 

Accesați www.retim.ro sau scanați QR Code-ul alăturat! 

Recipientul NU a fost colectat întrucât conține una sau mai multe 

NECONFORMITĂȚI din lista de mai jos:

ATENȚIE! ! Vă rugăm să extrageți deșeurile neconforme din recipient și să dezlipiți 

această etichetă până la viitoarea colectare!

  deşeuri reziduale

  sticlă

  deşeuri vegetale mari

  deşeuri voluminoase 

  deşeuri periculoase 

 cadavre de animale

 deşeu reciclabil compromis 

 deșeuri din construcții

 deșeuri electrice, electronice 

  și electrocasnice 

COLECTARE
INCORECTĂ

STOP

HARTIE, CARTON, 
PLASTIC, METAL

DEȘEURI
REZIDUALE

AMBALAJE 
DIN STICLĂ


