
ANUNŢ 

PROGRAM de ridicare a deşeurilor reciclabile colectate selectiv în zona oraşului Fieni 

(inclusiv satele Berevoeşti şi Costeşti) de către S.C. SUPERCOM S.A, pentru anul 2023. 

În atenţia locuitorilor de la case 

Frecvenţa de colectare a deşeurilor reciclabile colectate selectiv (hârtie/carton, plastic/metal) 

va fi de 1 ridicare/2 săptămâni (MIERCURI) şi anume: 

 11.01.2023 

 25.01.2023 

 08.02.2023 

 22.02.2023 

 08.03.2023 

 22.03.2023 

 05.04.2023 

 19.04.2023 

 03.05.2023 

 17.05.2023 

 31.05.2023 

 14.06.2023 

 28.06.2023 

 12.07.2023 

 26.07.2023 

 09.08.2023 

 23.08.2023 

 06.09.2023 

 20.09.2023 

 04.10.2023 

 18.10.2023 

 01.11.2023 

 15.11.2023 

 29.11.2023 

 13.12.2023 

 27.12.2023 

Precizăm că vor fi puşi la dispoziţia generatotorilor alţi saci numai în condiţiile în care aceştia 

au fost utilizaţi corespunzător, urmare inspecţiei vizuale. 

Fracţia umedă (rezidual/menajeră) va fi de 1 ridicare/săptămână (MARŢI). 

 



În atenţia locuitorilor de la blocuri 

Frecvenţa de ridicare a deşeurilor reciclabile colectate selectiv (hârtie/carton, plastic/metal) 

va fi zilnică, în puncte de precolectare (platforme) echipate cu containere de 1.100 l.  

Frecvenţa de ridicare a fracţiei umede (rezidual/menajeră) va fi zilnică. 

 

 

 

 

Pentru deşeurile de sticlă (pentru locuitorii de la blocuri şi de la case), colectarea se va 

realiza la cele două puncte de precolectare stradală, în recipiente de tip "Igloo" şi anume: 

 

o punct "Piaţa Centrală";  

o punct "Strada Gării", în imediata apropiere (lateral dreapta vis-a-vis) de Centrul 

Cultural "Mihail Lupescu". 

 

Colecterea separată a deşeurilor este obligaţie legală pentru toţi cetăţenii. 

 

Rugăm populaţia din zona oraşului Fieni să colecteze deşeurile cu responsabilitate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLECTEAZĂ SELECTIV! 

 

 

HÂRTIE/CARTON - se colectează uscate şi curate în sacul albastru/recipientul albastru - 

 

Prin împăturire se economiseşte spaţiu. 

 

Exemple: 

o DA: reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii de carton provenite de la diverse materiale 

şi produse; hârtie de împachetat etc…  

o NU: hartie şi carton murdară/ce conţin reziduuri de mâncare; şerveţele şi hârtie de 

bucătărie folosite; hârtie de ambalat lucioasă (cerată), etc… 

 

PLASTIC/METAL - se colectează uscate şi curate în sacul galben/recipientul galben - 

 

Ambalajele din plastic/metal se clătesc înainte de debarasare şi se presează, iar cele care nu 

se pot curăţa se colectează la deşeurile reziduale. 

 

Exemple: 

o DA: bidoane (PET-uri); cutii de conserve şi ambalaje de protecţie; pungi şi folie de 

plastic; doze de bauturi, tacâmuri de bucătărie din plastic, etc… 

o NU: ambalaje murdare, produse combinate din metal şi plastic; polistiren din 

construcţii; cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanţi sau alte substanţe chimice 

periculoase; deşeuri medicale (seringi folosite) etc… 

 

STICLA - se colectează în recipientul verde "Igloo" 

 

Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de debarasare. 

 

Exemple: 

o DA: sticle şi borcane fără capac; damigene; ambalaje din sticlă de la produse cosmetice 

etc… 

o NU: sticle şi borcane murdare, oglinzi, geamuri, cristal; produse din porţelan şi 

ceramică/vase rezistente la căldură etc… 

 

DEŞEURI REZIDUALE/AMESTECATE – se colectează în recipientul negru şi reprezintă 

totalitatea deşeurilor care nu se pot recicla. 

Exemple: resturi de mâncare (legume, ouă); scutece de unică folosinţă, absorbante, 

reziduurile/excrementele animalelor de casă, conţinutul sacului de la aspirator, mucuri de 

ţigară, şerveţele folosite; ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică şi porţelan; veselă de 

unică folosinţă foarte murdară, cenuşa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard si cărbuni), 

resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid) etc. 


