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Membră a Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants 
 

 
COMUNICAT 

 
Referitor la procedura de spălare a pubelelor răspuns la dreptul la repică 

formulat de SC RETIM ECOLOGIC SA TIMIȘOARA 
 

Vă informăm următoarele: 
Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara prin comunicatul de presă din data de 

31.08.2020 a dorit să informeze cât mai mulți utilizatori ai serviciului de salubritate că SC 
Retim SA în acest an a început să spele pubele. Informarea am făcut-o datorită faptului că 
foarte mulți utilizatori ne-au comunicat că nu se spală pubelele, iar alții nici nu au știut de 
Retim a început să respecte această obligație.  

Dacă se citește cu atenție o poate constata că de la bun început am spus ”că această 
prestaţie nu s-a aplicat până în vara aceasta”, deci este clar că sintagma „acum” nu s-a referit 
la data de 1 septembrie. Luna mai face parte din vara aceasta deci nu am negat că nu s-au 
spălat o parte din pubele, începând cu luna mai 2020. 

Ne-am fi aşteptat ca această acţiune să fie foarte bine mediatizată şi în plus să fim 
anunţaţi şi noi pentru a contribui la reușita acțiunii avânda în vedere că avem peste 3600 de 
asociații membre FALT. 

Spre surprinderea noastră Retim a făcut cunoscută acţiunea pe Tion şi Opinia 
Timişoarei, ambele ziare activând doar în on line, or asociațiile nu prea sunt obişnuite cu 
această modalitate de informare și publicitate, când mai există radio, televiziune şi presă 
scrisă, notă la factură, etc, fără a face public şi graficul de spălare. În lipsa informaţiilor noi am 
înțeles că RETIM a achiziționat o mașină care spală pubele, dar nu s-a înteles că această 
maşină ridică şi gunoiul din pubele. Am crezut că sunt două mași una ridică gunoiul nu alta 
spală pubelele.  

În realitate în ziua în care trebuie făcută spălarea pubelelor vine doar o mașină 
specială care are funcție de ridicare și spălare. Considerăm că informația noastră nu a produs 
şi nu a putut produce efecte negative.  

În urma comunicatului nostru din 31.08.2020 am primit informare corectă de la Retim  
pe care o transmitem asociaților.  

Totuși considerăm că dacă asociaţiile mai lasă în stradă pubelele o mică perioadă de 
timp, nu e o problemă pentru că astfel se aerisesc, iar cei care controlează această prestaţie 
pot constata cât de corect s-a efectuat acțiunea de spălare. Precizăm că demersul nostru nu 
a fost un atac la compania SC Retim SA, ci a avut ca scop o cât mai bună informare a 
utilizatorilor referitor la obligaţia de spălare a pubelelor. 

 


