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pentru colectarea
selectivă a deşeurilor
TIMIŞOARA nu este indiferentă !
AICI deşeurile se colectează selectiv

Împreună pentru a colecta selectiv 20% din deşeuri
Astăzi TIMIŞOARA colectează selectiv 10% din totalul deşeurilor menajere
produse, mulţumită efortului tuturor cetăţenilor.
• În 2014 putem mări procentul până la 20%.
• În 2016 dorim ca procentul de colectare selectivă să ajungă la 40%.
Trebuie să diminuăm cu 15% cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile,
colectate şi trimise spre depozitare. Acesta este un obiectiv comun trasat de
legislaţia română în vigoare.

ATENŢIE: nerespectarea acestui obiectiv atrage penalităţi de 100 lei/
tonă de deşeuri pentru fiecare dintre noi! (conform OUG 196/2005)

De ce să colectăm selectiv
Deşeurile pe care le selectezi
vor fi reciclate şi vor deveni
produse noi, astfel economisim materii prime.

Reducem volumul de deşeuri
la deponeu pentru a le garanta un viitor mai bun urmaşilor
noştri şi pentru că respectăm
mediul înconjurător.

ATENŢIE: salvăm natura prin participarea fiecăruia !

Sticla se aruncă în clopotul verde
Ce se aruncă:
sticle, pahare, borcane, vase de sticlă şi carafe.

Ce NU se aruncă:
farfurii şi ceşti din ceramică, becuri cu incandescenţă
sau cu consum redus de energie, tuburi cu neon,
oglinzi, pungi de plastic.

ATENŢIE: goleşte recipientul şi nu introduce pungi de plastic !
Dacă blocul tău nu are un container propriu, foloseşte cel mai apropiat clopot public
pentru sticlă.

Plasticul se aruncă în PUBELA GALBENĂ / sacul galben
Ce se aruncă:
PET-uri aplatizate, pungi şi ambalaje din plastic, flacoane
pentru produsele cosmetice, de curăţenie, tuburile de
pastă de dinţi sau cele alimentare goale, tăviţe pentru
alimente din plastic sau polistiren, folii de ambalat,
inclusiv cele cu bule de aer.

Ce NU se aruncă:
jucării, adidaşi, papuci din plastic, covoraşe, obiecte
de mobilier sau alte obiecte din plastic, dvd-uri, cd-uri,
casete audio şi video, fotografii şi filme foto, pixuri,
umbrele, echipamente electrocasnice şi electronice,
vase din plastic rezistent, reutilizabile.

ATENŢIE: aplatizează ambalajele PET
pentru reducerea volumului deşeurilor !

Metalul se aruncă în PUBELA GALBENĂ / sacul galben
Aluminiu, Oţel şi Tablă Zincată
Ce se aruncă:
aluminiu, doze pentru băuturi şi lichide, folii de
aluminiu, tuburi de spray, tăviţe şi recipiente
pentru conservarea şi congelarea alimentelor,
conserve şi tuburi pentru alimente, tetrapack.

Ce NU se aruncă:
spray-uri periculoase, toxice, inflamabile sau
corozive, becuri.

ATENŢIE: redu volumul deşeurilor prin aplatizare !

Hârtia şi cartonul se aruncă în CLOPOTUL ALBASTRU / pubela galbenă
Ce se aruncă:
ambalaje din carton, cutiile din carton pentru pizza,
fără resturi de mâncare, ziare, reviste şi caiete (fără
părţile adezive, din metal sau plastic), pungi de
hârtie, tăviţe şi cutii din carton pentru alimente.

Ce NU se aruncă:
hârtia tratată chimic pentru faxuri sau hârtie indigo,
bonuri fiscale, hârtie de copt, bilete de transport
public plastifiate, ambalaje din celofan, cutiile
pentru pizza cu resturi de mâncare, pungi de plastic.

ATENŢIE: redu volumul deşeurilor prin pliere !
Dacă blocul tău nu are un container propriu, foloseşte cel mai apropiat clopot public
pentru hârtie.

DEŞEURILE REZIDUALE se aruncă în PUBELA NEAGRĂ
Ce se aruncă:
tot ceea ce nu poate fi selectat, cum ar fi: resturi
de fructe, legume, resturi de mâncare, flori,
reziduri de grădină, prosoape de hârtie, şerveţele,
hârtie pentru menaj, ceruită, filmată sau murdară,
scutece, tampoane absorbante, hârtii igienice,
carne, oase, saci pentru aspirator, scrum, mucuri
de ţigarete.

Ce NU se aruncă:
tot ceea ce poate fi selectat: ambalaje din metal,
sticlă şi plastic, pietre şi moloz, hărtie şi carton,
aparate electrice mici, deşeuri voluminoase,
resturi de metal, baterii şi acumulatori.

ATENŢIE:

sacul pentru deşeuri mixte nu poate fi abandonat în sau
lângă coşurile/pubelele stradale

Deşeurile electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE)

Ê se depun voluntar la centrele de colectare retim
Ce se aruncă:
calculatoare şi componete, monitoare, televizoare,
telefoane mobile, toată gama de electrocasnice

Ce NU se aruncă:
cutiile de depozitare (care se reciclează la hârtie),
bucăţile de polistiren folosite la ambalare

ATENŢIE:

deşeurile de echipamente electrice care
sunt nocive şi nu sunt biodegradabile se aduc
voluntar la centrele de colectare RETIM!

CENTRE DE COLECTARE
Centre de colectare municipale:
• Calea Torontalului nr. 94,
• Aleea Avram Imbroane nr .70,
• Calea Moşniţei nr. 2,
• Str Energiei nr. 3 (vis-a-vis de CET Sud).

Colectăm:
•
•

•

Programul centrelor de colectare
Luni - vineri 8-16

•
•

deşeuri voluminoase (mobilier, uşi,
ferestre)
deşeuri de construcţii inerte (din
amenajări interioare, mai mici de 1
mc).
deşeuri DEEE (electrice, electronice
şi electrocasnice)
anvelope, baterii auto
sticlă de geam

ATENŢIE: pentru orice informaţie şi/sau reclamaţie sună la
tel. 0256 499 537, 499 490 sau 0756 169 600 .

serviciul containerE
• Poate fi utilizat pe bază de comandă la RETIM
(tel. 0256 220 064 şi 0756 169 611).
• După lansarea comenzii, containerul poate fi
ridicat sau înlocuit în 24 h prin apel telefonic.
• Acest serviciu se adresează cetăţenilor care
doresc ocazional să depoziteze cantităţi suplimentare de deşeuri (inerte, construcţii voluminoase, etc).
• Containerele au capacităţi de 2 mc,
7 mc şi 22 mc.
• Serviciul se taxează la metru cub.

Atenţie la amenzi !

NU

abandonaţi deşeuri pe domeniul public!
depuneţi pungi sau saci de gunoi lângă pubele!
lăsaţi în stradă pubelele!
aruncaţi în pubele sticle, moloz sau materiale de construcţii!
DEPUNEŢI alte tipuri de deşeuri decât cele reciclabile în recipientele
destinate! Acestea nu vor fi colectate şi veţi fi atenţionat prin acest
autocolant:

ATENŢIE: aplicarea amenzilor se face de
către Poliţia Locală (0256 246 112) în
baza sesizărilor telefonice şi pornesc de
la 500 RON, conform Hotărârii Consiliului
Local Timişoara 371/30.10.2007
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