
NOI MĂSURI PRIVIND REDUCEREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIILOR 
CU COVID-19 

 

   Salubritate 2000 S.A.ținând cont de Decretul nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgență la nivel național, 
precum și de Ordonanțele Militare emise, privind măsurile 
de prevenire a răspândirii COVID-19, începând cu data de 
01.04.2020 accesul la sediul societății va fi restricționat. 
   Pentru încheierea contractelor de prestare a serviciului de salubrizare, 
depunerea declarațiilor pe propria răspundere privind numărul de persoane, 
sesizări, petiții sau alte solicitări, vă stăm la dispoziție prin mijloace de 
comunicare la distanță, prin e-mail: salubritate@gmail.com , 
facturare.salubritate2000@gmail.com, fax: 0248.215.308, precum și prin 
telefoanele 0248.636.886 (Secretariat) și 0248.636.535 (Dispecerat). Pentru 
emiterea avizelor, documentația poate fi transmisă pe adresa de e-
mail: contractare.salubritate2000@gmail.com, care, după achitarea taxelor vă 
vor fi transmise pe adresa dvs. de e-mail. 
   Formularele necesare pentru încheierea contractelor, obținerea avizelor, 
precum și declarațiile privind numărul de persoane, sunt disponibile pe site-ul 
societății (www.salubritate-2000.ro) la secțiunea INFORMAȚII 
UTILE/FORMULARE, în toate cazurile, utilizatorii, menționând obligatoriu un 
număr de telefon la care pot fi contactați. 

   Programul de încasări la casieria din incinta societății va fi de la 08:00-
15:00.. 

   Plata facturilor se poate realiza și on-line, prin transfer bancar în contul: 
RO22BRDE030SV05736000300 (vă rugăm să specificați codul de client, 
regăsit pe factură). 

   Societatea noastră a întreprins toate măsurile necesare pentru ca activitatea 
de colectare și transport să nu aibă de suferit din cauza acestei situații. Pentru 
a proteja sănătatea utilizatorilor serviciului de salubrizare, precum și pe cea a 
personalului angajat care vine în contact cu aceștia, vă rugăm ca în recipienții 
destinați colectării deșeurilor reciclabile să depozitați doar ambalaje din 
carton, hârtie, plastic, PET și doze de aluminiu care să fie curățate în 
prealabil. Graficul pentru colectarea deșeurilor reciclabile din Municipiul Pitești 
pentru moment nu va suferi modificări. 
   În ceea ce privește ridicarea deșeurilor din comunele aflate în zona noastră 
de operare, facem precizarea că pentru deșeurile municipale, graficul rămâne 



același, iar pentru colectarea deșeurilor reciclabile, activitatea va fi temporar 
sistată. 

   În cazul în care situația va evolua nefavorabil, ne rezervăm dreptul de a 
modifica frecvența de colectare a tuturor categoriilor de deșeuri. 

   Vă mulțumim pentru înțelegere! 
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