
În atenția cetățenilor orașului 

Dolhasca, județul Suceava 
UN MEDIU SĂNĂTOS ÎNCEPE DE ACASĂ  

COLECTEAZĂ 

SELECTIV ! 
De ce este importantă colectarea selectivă? 
 Se reduce poluarea cauzată de producerea și 

depozitarea deșeurilor; 

 Se reduce consumul de resurse naturale 

neregenerabile; 

 Se reduce consumul de energie; 



Începând cu luna iunie 2021, se vor colecta deșeurile astfel: 

 

1. Deșeuri menajere  ”Deșeuri fracția umedă”- deșeuri menajere și similare obișnuite, 

deșeuri rezultate din bucătărie și baie, resturi alimentare rezultate din producerea hranei 

zilnice generate doar de utilizatori casnici, agenți economici și instituții publice, cu 

excepția celor provenite din producție. 

 

 

Acestea vor fi colectate săptămânal după cum urmează: 

Luni: Dolhasca Est – Budeni; 

Marti: Silistea-Dolhasca Vest-Sândeni 

Miercuri : Valea Poienei-Probota-Poienari 

Joi: Gulia- Poiana 

 

 

 

2. Deșeuri reciclabile:”  Deșeuri fracția uscată”- deșeurile din categoria materialelor 

reciclabile- hârtie, cartoane, PET-uri, folie, pungi plastic, doze de aluminiu etc. generate 

de către utilizatorii casnici, agenții economici și instituții publice inclusiv ”Deșeuri de 

ambalaje ” 

 



 



Cum se face corect colectarea selectiva 
Din 1 iulie 2019 este obligatorie colectarea selectivă / separată a deșeurilor: 

 

PLASTIC/METAL 
Se colectează în recipientul galben (blocuri), școli, instituții respectiv sacul menajer transparent (case). 

Recipientele din plastic (PET-urile) se clătesc cu apă rece; ambalajele din plastic care nu se pot curăța se 

colectează la deșeurile reziduale. Se scoate dopul și se presează. Astfel, se economisește spațiu. 

Exemple: 

DA: bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, doze de 

băuturi, cutii de conserve, cutiile TetraPack (cutii de lapte și suc), etc. 

NU: produse combinate din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, 

diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite) ș.a. 



 

HÂRTIE/CARTON 
Se colectează în recipientul albastru (blocuri), respectiv sacul menajer transparent (case). 

Prin împăturire se economisește spațiu! 

Exemple: 

DA: reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, etc. (curate și uscate) 

NU: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de 

ambalat lucioasă. 

  



 

STICLĂ 
Se colectează în recipientul verde din puncte fixe stabilite de Primăria orașului Dolhasca, județul Suceava. 

Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de debarasare. 

Exemple: 

DA: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse 

cosmetice etc. 

NU: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc. 

 



 

DEȘEURI REZIDUALE / AMESTECATE 
Deșeurile reziduale sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla. 

Exemple: 

DA: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, 

reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele 

folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, 

cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu 

pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a. 

NU: Deșeuri textile, încălțăminte, 

pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente 

electrice și electronice și de baterii, acumulatori, 

componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), 

anvelope, deșeuri din construcții și demolări, 

deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.) 



 

CATEGORII SPECIALE DE DEȘEURI* 
DEȘEURI VOLUMINOASE – mobilier, covoare, saltele etc. 

 

Colectarea se va face în baza unei solicitări, contra cost. 

Poți apela și la firme care oferă astfel de servicii de reciclar 

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII 

Se ridică contra cost de către operatorul de salubritate, la solicitarea beneficiarului. 

 

Goale. Curate. Uscate. 
Acum, că știm ce se poate recicla, hai să învățăm cum. Urmează acești 3 pași simpli: 



 

Recipientele reciclabile trebuie să fie goale, curățate de orice urme de mâncare sau lichide și uscate, înainte de a 

le arunca în containerele dedicate. 

Un articol murdar poate contamina un camion întreg, deci asigurați-vă că reciclabilele sunt goale, curate și 

uscate. 

Odată ce cartonul sau hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai poate fi reciclat. 

Nu lăsați niciodată mai mult de o linguriță de lichid să rămână într-un recipient reciclabil. 
 
 

ATENȚIE: Sacii vor fi verificați, iar în cazul în care se constată existența altor tipuri 

de deșeuri, nu vor fi preluați. 

Amenzile pentru firmele de salubritate care nu respectă regulile sunt între                   

20 000 - 40 000 lei. Aceleași amenzi se aplică și persoanelor juridice care nu se 

adaptează noilor reglementări.Cetățenii care nu se vor conforma regulilor, vor fi 

amendați cu până la 2000 de lei. Vor avea de plătit însă şi o taxă de salubritate mai 

mare cu 25% 

https://instrumente.declic.ro/uploads/A4-ghid-colectare-selectiva.pdf
https://instrumente.declic.ro/uploads/A4-ghid-colectare-selectiva.pdf


 


