
P   CA
P

GHID DE BUNE PRACTICI
ÎN GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE

www.poca.ro

Proiect derulat în parteneriat de către Fundația TERRA Mileniul III și 
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară - FADI

TRADES

Liliana Nichita și Gabriel Moiceanu

București, 2019



Ghid de bune practici în gestionarea deşeurilor municipale

Autori: Gabriel Moiceanu, Liliana Nichita

București, 2019



3

CUPRINS

1. Introducere ..............................................................................................5
2. Generarea deșeurilor municipale ....................................................................7
2.1. Caracterizarea calitativă și cantitativă a deșeurilor municipale ...............................7

2.2. Prevenirea deșeurilor ...............................................................................8
3. Performanța activității de gestionare a deșeurilor ................................................9

3.1. Aspecte privind planificarea sistemului de gestionare a deșeurilor .........................9
3.2. Opțiunile de tratare a diferitelor fluxuri din deșeurile municipale ........................ 11

4. Modele operaționale în gestionarea deșeurilor municipale .................................... 12
5. Gestionarea deșeurilor municipale ................................................................ 17

5.1. Colectarea separată a deșeurilor ............................................................... 17
5.2. Transportul și transferul deșeurilor ............................................................. 18
5.3. Sortarea și tratarea deșeurilor .................................................................. 18
5.4. Reciclarea, compostarea și valorificarea energetică deșeurilor ........................... 19
5.5. Eliminarea deșeurilor ............................................................................. 19

6. Finanțarea sistemului și aplicarea instrumentelor economice ................................ 20
6.1. Costul serviciului de gestionare a deșeurilor municipale ................................... 20
6.2. Plata serviciului .................................................................................... 21
6.3. Aplicarea instrumentelor economice ........................................................... 22

7. Implicarea cetățenilor în colectarea la sursă a deșeurilor ..................................... 24
8. Modele de succes în UE .............................................................................. 25

8.1. Austria ............................................................................................... 25
8.2. Belgia - Flandra .................................................................................... 26
8.3. Germania ........................................................................................... 26
8.4. Italia ................................................................................................. 27
8.5. Olanda ............................................................................................... 27
8.6. Slovenia ............................................................................................. 27

9. Bune practici în România ............................................................................ 28
9.1. Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Covasna. ......................... 28
9.2. Eficientizarea sistemului de colectare separată în județul Sibiu .......................... 29
9.3. Rolul campanilor de informare și conștientizare în județul Argeș ......................... 31

10. Concluzii și recomandări ......................................................................... 36
11. Lista de abrevieri .................................................................................. 38
12. Bibliografie .......................................................................................... 38



4



5

Prezentul ghid a fost elaborat în cadrul proiectului 
“Politici publice integrate de gestionare eficientă 
și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor 
– TRADES”, implementat de Fundația Terra Mileniul 
III împreună cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară (FADI) în perioda 20 august 2018 
– 19 decembrie 2019, proiect selectat în cadrul 
Programului Operațional Capacitate Administrativă, 
cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social 
European, Axa Prioritară “Administrație publică și 
sistem judiciar eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/ 
- Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și 
mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta 
1 CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și 
a partenerilor sociali de a formula politici publice 
alternative, cod proiect 111434.

Ghidul de bune practici a avut ca punct de plecare, 
nevoia celor implicați în acest domeniu de a 
cunoaște care sunt abordările unui sistem integrat 
de gestionare a deșeurilor municipale, indiferent de 
nivelul de cunoaștere al acestui subiect. Astfel, în 
documentul de față este explicat pe înțelesul tuturor 
actorilor implicați, care sunt modalitățile practice 
de implementare ale unui sistem de gestionare a 
deșeurilor municipale, ținând cont de rolul actorilor pe 
lanțul deșeurilor de la generare și până la valorificare 
și eliminare.

Stilul nostru de viață și obiceiurile noastre de consum 
produc, printre alte consecințe, o mulțime de deșeuri, 
care au efecte negative asupra mediului și sănătății: 
poluarea, epuizarea resurselor naturale, ocuparea 
terenurilor, impact vizual, disconfort și riscuri pentru 
sănătatea oamenilor. Deșeurile sunt parte a societăţii 
în care trăim, bunurile pe care le consumăm sau le 
utilizăm se transformă în deșeuri pe care trebuie 
să le gestionăm cu înţelepciune, astfel încât să ne 
protejăm atât pe noi cât și mediul în care trăim. 

Diversitatea deșeurilor generate în ultimii ani este 
tot mai mare, deșeurile sunt tot mai complexe și mai 
dificil de gestionat de către natură, iar unele dintre 
acestea din ce în ce mai dificil să fie reintroduse în 
producție. În plus, deșeurile au crescut cantitativ de 
la an la an datorită consumului crescut de bunuri care 
ne fac viața mai confortabilă. Dincolo de problemele 
pe care le crează gestionarea deșeurilor generate, 

ne confruntăm cu o epuizare a resurselor planetei, 
pentru că natura nu poate genera resurse în ritmul în 
care noi le folosim.

Pe lângă impactul grav asupra mediului și sănătății, 
deșeurile implică în general, o problemă socială 
importantă, în special pentru orașe sau anumite 
segmente ale populației care trăiesc într-o situație 
de sărăcie extremă. Costul ridicat al infrastructurii 
necesare pentru realizarea colectării separate, 
degradarea spațiilor de interes turistic sau apariția 
unei economii subterane legate de comercializarea 
deșeurilor valoroase sunt în acest caz, un factor 
agravant. Modul de gestionare a deșeurilor trebuie 
schimbat, începând cu obiceiurile noastre actuale 
de consum, în primul rand printr-o atitudine care 
previne generarea de deșeuri, favorizează reciclarea 
și reutilizarea lor, contribuind astfel la beneficii de 
mediu dar și economice și sociale.

Numeroase autorități locale atât la nivelul UE dar și 
din Romania au acumulat experiență și au dezvoltat 
cu succes bune practici care vizează încercarea de a 
reduce impactul negativ pe care deșeurile îl reprezintă 
în prezent. Dintre progresele realizate, dorim să 
evidențiem acele practici care abordează problema 
din punct de vedere integrat, subliniind avantajele 
utilizării deșeurilor ca o resursă (materie primă 
secundară), creând astfel un circuit mai durabil și 
care implică cât mai mulţi actori pe lanțul deșeurilor.

Gestionarea coordonată a deșeurilor nu este numai 
o problema legală și de moralitate, dar ajunge sa 
fie o condiție a supraviețuirii într-un viitor nu foarte 
îndepărtat. Unele țări au ajuns la această concluzie 
mai devreme, condiționate fie de lipsa terenurilor 
pentru construcția de noi depozite de deșeuri, fie 
impulsionate de dezvoltarea tehnologiei. 
La nivelul UE-28 cantitatea de deșeuri generată a 
crescut în timp, dar cantitatea de deșeuri depozitată 
a scăzut an de an, astfel că în anul 2017 cantitatea 
depozitată a juns la 58 milioane de tone față de 145 
mililoane de tone în anul 1995, înregistrând o scădere 
de 59%. Ca rezultat al schimbărilor de legislație dar și 
de abordare a gestionării deșeurilor, cifrele arată că 
numai 23% din deșeuri sunt depozitate în anul 2017 
faţă de 65% înregistrate la depozitare în anul 1995.

Noul cadru legal în domeniul gestionării deșeurilor la 
nivelul UE a avut un rol major, astfel că reducerea 
cantităților de deșeuri depozitate și cresterea celor 
reciclate se datorează implementării Directivei 

1. INTRODUCERE
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ANUL CERINȚA

2020 Minim 50% reciclare pentru deșeurile municipale

2023 Colectarea separată a biodeșeurilor

2025 Colectarea separată a textilelor

Colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale

Minim 55% reciclare pentru deșeurile municipale

2027 Biodeșeurile pot fi considerate reciclate numai dacă au fost colectate separat

2030 Minim 60% reciclare pentru deșeurile municipale

2035 Minim 65% reciclare pentru deșeurile municipale

Maxim 10% din deșeurile generate pot fi depozitate

Nota: România poate beneficia de o perioadă de întârziere a îndeplirii țintelor de maxim 5 cu respectarea 
anumitor condiții (ex: În cazul depozitării termenul poate fi amânat cu 5 ani cu condiția să fie respectat un 
procent de maxim 25% deșeuri depozitate față de cantitatea generată)

62/1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, 
care a impus ținte minime de reciclare pentru acest 
flux special de deșeuri. Aceste obligații au condus la 
crearea unui model nou de colectare a deșeurilor, 
astfel încât acestea să poată fi reciclate.

Ulterior, cinci ani mai târziu prin, adoptarea Directivei 
31/1999 privind depozitarea deșeurilor au fost impuse 
condiții tuturor Statelor Membre să reducă cantitatea 
de deșeuri biodegradabile depozitate, în mod eșalonat, 
până la 75% în anul 2006, 50% până în anul 2009 și 
până la 35% în anul 2016, faţă de anul de referinţă 
1995. Adoptarea acestei Directive a determinat 
Statele Membre să ia măsuri corespunzătoare 
pentru a devia deșeurile organice de la depozitare 
și în consecință acestea au fost orientate către noi 
tehnologii aplicabile acestei categorii, aşa cum sunt 
compostarea, tratarea mecano-biologică sau în unele 
cazuri incinerarea. Ca rezultat cantitatea de deșeu 
compostat a crescut în anul 2017 la 17% faţă de numai 
6% în anul 1995, iar cantitatea de deșeuri reciclată a 

crescut de la 11% în anul 1995 la 30%, în anul 2017.
Constrângerile de natură economică datorate 
resurselor în continuă scădere, dar și presiunea 
continuă asupra factorilor de mediu datorată poluării 
generate de deșeuri a condus la politici de mediu 
tot mai ambițioase. Cel mai recent pachet legislativ 
adoptat, cu impact direct în gestionarea deșeurilor 
municipale este Pachetul Economiei Circulare. Acesta 
cuprinde, printre altele și modificări importante în 
legislația privind deșeurile, având la bază nevoia de 
a reintroduce deșeurile în circuitul de producție prin 
transformarea acestora în resurse.

Cele mai importante schimbări sunt cele cu privire 
la creșterea țintelor de reciclare și la limitarea 
cantităților de deșeuri permise la depozitare, dar și 
impunerea colectării separate pentru anumite fluxuri 
din deșeuri municipal, așa cum sunt biodeșeurile, 
textilele și deșeurile periculoase.

Calendarul intrării în vigoare a acestor obligații este 

prezentat mai jos.
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Deșeurile municipale sunt definite ca deșeuri 
menajere și deșeuri provenind din alte surse, cum ar fi 
magazinele de vânzare cu amănuntul, administrația, 
sectorul educației, serviciile medicale, serviciile de 
cazare și restaurante și alte servicii și activități, care 
sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile 
menajere. Prin urmare, deșeurile municipale includ, 
printre altele, deșeurile rezultate din activitatea de 
întreținere a parcurilor și grădinilor, cum ar fi frunzele, 
iarba și resturile rămase în urma tunderii copacilor, 
precum și deșeurile provenite din activitatea de 
curățare a piețelor și a străzilor, cum ar fi conținutul 
containerelor pentru gunoi și gunoaiele adunate de 
pe străzi, cu excepția materialelor precum nisipul, 
pietrele, noroiul sau praful.

Deșeurile municipale au o compoziție variabilă 
în funcție de zona în care acestea sunt generate, 
urban sau rural, dar depind și de alti factori, cum 
sunt cei economici, respectiv puterea de cumpărare 
a populației, iar într-o mare masură și de educația 
ecologică și grija acestora față de mediu. Cu toate 
acestea putem spune că există totuși caracteristici 
comune privind modul de generare, ceea ce face 
posibilă împărțirea în câteva categorii pricipale, 
astfel:

Deșeuri organice sau biodeșeuri: acestea sunt deșeuri 
de origine vegetală sau animală. Ele sunt generate în 
etapa de prelucrare și a consumului de alimente, dar 
și activitățile de grădinărit.

Hârtie-carton: această categorie cuprinde reviste, 
ziare, broșuri, hârtie de birou, hârtie scrisă, precum 
și toate tipurile de recipiente și ambalaje din hârtie 
și carton.

Sticlă: înclude în principiu ambalaje de la alimente, 
respectiv: borcane de la conserve și hrană pentru 
copii, sticle de orice tip pentru băutură, dar și obiecte 
de sticlă utilizate în gospodarie cum sunt paharele 
sau vesela din sticlă. Un alt tip de sticlă prezentă în 
deșeuri, este sticla plană de la ferestre, oglinzi, care 
de regulă este colectată separat, pentru a nu crea 
probleme în reciclarea ambalajelor de sticlă.

Plastic: reprezintă în mare parte ambalaje care 
provin de la produsele alimentare (recipiente, folie, 
tavițe, etc), de la produse cosmetice și de curățat 
(diverse flacoane sau pungi), tacâmuri și alte articole 
de unică folosință, dar și obiecte de uz casnic din 
plastic cum sunt castroane, ustensile de bucătărie, 

jucării, ochelari, precum și alte obiecte din plastic.

Metal: în marea lor majoritate sunt ambalaje 
rezultate de la conserve, dar și alte obiecte folosite 
în gospodărie, tacâmuri, boluri, alte ustensile și scule 
utilizate în gospodărie.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice: 
mașini de spălat, frigidere, televizoare și orice alte 
echipamente electice și electronice utilizate în 
gospodărie, înclusiv becuri și alte surse de lumină. 

Deșeuri voluminoase: acele deșeuri care datorită 
dimensiunii nu pot fi colectate în recipiente obișnuite 
și sunt de regulă piese de mobilier, saltele și alte 
obiecte care necesită un transport în puncte de 
colectare dedicate – centre publice de colectare a 
deșeurilor.

Textile: formate în principal din haine vechi, cârpe, 
covoare, tapițerie, prosoape, cuverturi, etc.

Altele: Această secțiune specifică include toate 
deșeurile care, datorită clasificării dificile nu sunt 
luate în considerare în secțiunile anterioare

Deșeuri speciale - periculoase: baterii, uleiuri 
vegetale, aerosoli, vopsele, solvenți.

2.1. Caracterizarea calitativă și 
cantitativă a deșeurilor municipale

Calitatea deșeurilor municipale depinde de o serie 
de factori cum sunt: 

- Numărul populației care locuiește în arealul 
respectiv;

- Tipul sursei de generare: zona rezidențială, 
comercială, turistică, industrială;

- Numărul și dimensiunea parcurilor sau a 
grădinilor publice;

- Nivelul de trai al populației (ex: zone cu 
populație săracă);

- Sezonalitatea (influența anotimpurior sau a 
climei);

2. GENERAREA DEȘEURILOR 
MUNICIPALE
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- Aspecte culturale, care pot să influențeze 
modul de generare a deșeurilor.

Cunoașterea compoziției deșeurilor este importantă 
pentru a decide modul de tratare a deșeurilor și 
sistemul aplicat. În mediul urban în zonele cu un 
nivel ridicat de trai se generează de regulă mai 
multe deșeuri reciclabile, în timp ce în zonele mai 
sărace este predominant deșeul organic rezultat de 
la pregătirea hranei. Numărul populației și densitatea 
populației în zona respectivă are o influență 
decisivă în proiectarea sistemului ținând cont de 
constrângerile create de spațiile disponibile pentru 
amplasarea containerelor de colectare și în același 
timp de necesarul de volume de colectare crescut. 
Pentru a proiecta un sistem eficient trebuie să ținem 
cont de patru caracteristici principale ale deșeurilor: 
densitatea deșeurilor, umiditatea, valoarea calorifică 
a deșeurilor și raportul azot/carbon în biodeșeuri, 
parametru care influențează compostarea deșeurilor. 
În zonele cu spații comerciale proporţia de carton 
poate fi mai mare, datorită ambalajelor folosite, în 
timp ce în zonele rezidențiale este posibil să fie o 
proporţie mai mare de biodeșeuri, ceea ce înseamnă 
că umiditatea deșeurilor este mai crescută și implicit 
valoarea calorifică a deșeurilor este mai scăzută.

Cantitatea generată influențează decisiv proiectarea 
sistemului, pentru că, în funcție de acest parametru 
se calculează capacitatea instalațiilor de tratare. 
Comparativ cu alte State Membre cantitatea de 
deșeuri generate anual pe locuitor în România 
este cea mai mică din Uniunea Europeană conform 
statisticilor EUROSTAT. Cu toate acestea, modul de 
gestionare este unul din cele mai puțin performante 
la nivel european, iar schimbările produse în sistem 
sunt foarte limitate până în prezent, astfel că cea mai 
mare cantitate de deșeuri se depozitează, în timp ce 
reciclarea este încă foarte redusă.

Există anumiți factori care influenţează modul de 

generare a deșeurilor, iar principalul factor de 
influență este nivelul de trai și obiceiul de consum al 
populației. Cantitatea și structura deșeurilor depinde 
de tipul de gospodărie astfel că în zonele dens 
populate aşa cum sunt blocurile vom avea o structură 
diferită de zonele rezidențiale cu case individuale 
unde putem să întâlnim și deșeuri de grădină în 
cantitate semnificativă. În cazul gospodăriilor ocupate 
de familii cu copii structura deșeurilor diferă de cea 
a gospodăriilor ocupate de o singură persoană. Vârsta 
locuitorilor este un alt factor de influență, ținând 
cont de nevoile diferite în funcție de vârstă (mod de 
hrănire diferit, utilizarea scutecelor, etc).

2.2. Prevenirea deșeurilor
Decuplarea creșterii cantității de deșeuri generate 
de creșterea economică este unul dintre principalele 
obiective care poate fi realizat prin aplicarea 
ierarhiei deșeurilor, începând cu prevenirea generării 
deșeurilor. În acest sens, măsurile luate privesc în 
principal:

- Reutilizarea produselor și a materialelor prin 
creșterea duratei de viață a produselor;

- Reducerea conținutului de substanţe 
periculoase în produse și materiale;

- Reducerea impactului negativ al deșeurilor 
aupra sănătății populației și a mediului.

O contribuție importantă o au achizițiile verzi derulate 
de către autorități și modificarea modelului de consum, 
prin informarea și constientizarea populației, dar și a 
producătorilor care pot să ia măsuri eficiente încă din 
faza de proiectare a produselor, astfel încât acestea 
să fie mai ușor de reparat si ulterior reutilizat.

Câteva exemple de prevenire sunt prezentate în 
continuare.

Comparație privind cantitatea de deșeuri municipale generate în 
2005 și 2017

Sursa: EUROSTAT
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3. PERFORMANȚA ACTIVITĂȚII DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR

- Prevenirea generării de ambalaje prin 
eficientizarea ambalării și utilizarea cu 
prioritate a ambalajelor reutilizabile. În acest 
caz producătorii de bunuri ambalate trebuie 
să folosească la ambalarea bunurilor produse, 
ambalaje mai ușoare sau o metodă de 
ambalare mai eficientă astfel încât ambalajul 
per unitatea de produs sa fie mai redus. Cu 
toate acestea trebuie să se țină seama de 
protecția corespunzătoare a bunurilor la 
transport și desfacere. Utilizarea de ambalaje 
reutilizabile și returnarea lor este o altă 
modalitate raspândită de prevenire, mai ales 
în cazul ambalajelor de transport așa cum este 
cazul paleților, dar este aplicabil și în cazul 
navetelor pentru băuturi sau a lăzilor pentru 
legume și fructe. O altă măsură de prevenire 
este și utilizarea de pahare returnabile sau 
căni de ceramică la evenimente publice în 
locul celor de unică folosință.

- Utilizarea de echipamente și dispozitive 
durabile. Prin utilizarea de astfel de bunuri 

cu o durată de viață mai lungă și mai uşor de 
reparat se poate reduce semnificativ cantitatea 
de deșeuri generată, decât în situația în care 
trebuie înlocuite frecvent aceste produse.

- Utilizarea hârtiei prin imprimare pe ambele 
fețe. În acest mod se reduce consumul de 
hârtie și concomitent cantitatea de maculatură 
generată. O altă modalitate de reducere 
a consumului de hârtie este transmiterea 
informațiilor în format electronic în locul 
celor pe suport de hârtie.

- Donarea bunurilor neutilizate. Există bunuri 
care nu sunt folosite și care pot să fie utile 
altora, iar donarea în centre de colectare 
municipale și apoi utilizarea lor după o 
verificare, sortare și curățare aduce atât 
beneficii de mediu cât și beneficii sociale. Cei 
cu venituri reduse sau centrele sociale pot să 
achiziționeze la prețuri foarte mici astfel de 

bunuri care mai pot fi utilizate.

Strategiile și programele la nivel național oferă o 
orientare generală a direcției și a obiectivelor de 
atins, dar măsurile și acțiunile pentru a realiza aceste 
obiective se iau la nivel local. Acesta este motivul 
pentru care performanța sistemului depinde de mai 
mulți factori locali, cum ar fi costul valorificării 
deșeurilor, disponibilitățile financiare locale pentru 
acoperirea costurilor sistemului, măsurile posibile de 
aplicat în contextul local, care țin cont de aspectele 
tehnice, demografice și geografice. Pentru definirea 
modelelor de tratare a diferitelor fluxuri de deșeuri 
o atenție specială trebuie acordată separării la sursă.

Un management eficient al deșeurilor precum și 
caracteristicile zonei și condițiile structurale trebuie 
văzute în context. În afară de circumstanțele 
economice și de infrastructură (ex: numărul de 
locuitori, accesibilitatea, rutele de transport, 
diversitatea economică) cadrul social și cultural 
sunt factori de influență foarte importanți. Acești 
factori au un impact determinant nu numai asupra 
evoluției calitative și cantitative a deșeurilor, dar pot 
să determine, de asemenea, eficiența măsurilor și 
tehnicilor de gestionare a deșeurilor.

Combinația specifică a diferitelor caracteristici dintr-o 
anumită zonă determină potențialul și limitările care 
există în gestionarea deșeurilor sau dacă o anumită 

experiență poate fi adoptată într-un alt teritoriu și 
unde o astfel de strategie nu ar avea probabil succes. 
Gestionarea deșeurilor poate fi foarte diferită în 
circumstanțe diferite. Cele mai acceptate sisteme de 
gestionare durabilă a deșeurilor respectă regulile de 
bază ținând cont de nevoile și condiţiile locale fără 
a compromite obiectivele de protecție a mediului. O 
bună înţelegere a condițiilor și constrângerilor locale 
este ceea ce decidenții și cei care planifică un sistem 
de gestionare a deșeurilor trebuie să ia în considerare 
atunci când evaluează abordări și rezultatele din 
diferite zone similare. Abordarea trebuie să fie pas cu 
pas, plecând de la condițiile existente și identificând 
fiecare problemă concomitent cu soluția cea mai 
potrivită. 

3.1. Aspecte privind planificarea sistemului 
de gestionare a deșeurilor
O astfel de abordare este utilă mai ales în cazul în 
care ne dorim să avem un sistem uniform care să 
aibă la bază criterii unitare. Putem în acest fel să 
identificăm în funcție de conditiile locale, care ar fi 
cel mai potrivit sistem. Ulterior, plecând de la acest 
sistem de bază, se pot aduce variații fundamentate, 
ținând cont de bunele practici existente. 

În schema de mai jos sunt prezentați pașii de urmat.
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Tipul de locuințe din zona în care dorim sa dezvoltăm 
un sistem de management integrat al deșeurilor 
este important prin influența majoră pe care o are, 
mai ales prin accesul și spațiile disponibile pentru 
a implementa un sistem de colectare de la sursă. 
Există o serie de caracteristici ale spațiilor de locuit 
(numărul de gospodării arondate, tipul de construcție, 
spații disponibile și acces) care trebuie să fie luate în 
considerare pentru că acestea influențează modelul 
de operare în arealul respectiv. Caracteristicile 
modelului de operare ales care sunt influențate de 
aceste criterii sunt:

- Posibilitatea de a separa la sursă deșeurile 
(ex: spațiu disponibil în locuiță, se poate face 
sau nu compostare individuală);

- Volumul de deșeuri generat într-o unitate de 
locuițe (ex: bloc cu apartamente sau complex 
de locuințe);

- Tipul și volumul recipientelor de colectare;

- Sistemul de colectare ales (puncte de colectare 
sau sistem din ușă în ușă);

- Modul de plată al serviciului.

În zonele cu blocuri cu multe etaje, spațiul disponibil 
de colectare în locuință este în general redus, în 
timp ce volumele generate de deșeuri sunt mari. În 
acest caz colectarea din ușă în ușă nu este posibilă 
iar spațiile de colectare sunt comune ceea ce 
influențează în mod direct și modalitatea în care se 
va face plata serviciului. În multe situații deșeurile se 
mai colectează prin tubulatură la ghena de deseuri, 
ceea ce influențează și modul de colectare separată 
la sursă a deșeurilor reciclabile. 

În cazul blocurilor cu 4 etaje sau mai puțin, care nu 
dispun de ghenă și colectarea se face prin puncte 
de colectare comune, volumele generate sunt mari 
și asigură de regulă acces pentru colectare, iar în 
acest caz se pot amplasa containere pentru colectare 
separată pe fracții. Aceeași situație o întâlnim în 

zonele cu clădiri de apartamente în zone mai puțin 
populate.

O alta situație este cea a gospodăriilor individuale 
cu case, sau în zona rurală unde de regulă distanțele 
sunt mai mari și colectarea individuală din ușă în ușă 
este cea mai potrivită.

 Sistemul de încălzire folosit poate de asemenea 
influența în anumite sezoane compoziția deșeurilor, 
de exemplu dacă încălzirea se face cu combustibil 
solid este posibil să avem o cantitate importantă de 
cenușă în deșeuri, în anotimpul rece. 

Prezența spațiilor comerciale în zonă este relevantă 
prin prisma tipului de deșeu generat, de exemplu o 
cantitate mai mare de ambalaje, mai ales de plastic 
și carton care au o anumită frecvență de generare. 

Structura rețelei de transport în arealul respectiv este 
un alt parametru important de care trebuie să ținem 
seama, pentru că acesta înfluenţează modul în care 
deșeurile pot să fie transportate către instalațiile 
de tratare, dacă este sau nu necesară o stocare 
temporară și care este tipul de autovehicule care pot 
fi folosite la transportul deșeurilor.

Industria din zona respectivă este un alt parametru 
important, de exemplu existența în zonă a unor 
instalații de reciclare sau fabrici de ciment care 
pot valorifica anumite fracții din deșeuri prin co-
incinerare.

Particularitățile arealului respectiv sunt în unele 
cazuri determinante, ținând cont de:

- relieful zonei, zone montane sau zone umede 
cu acces dificil, aşa cum este Delta Dunării;

- caracteristicile climatice (zone cu precipitații 
abundente sau temperaturi extreme)

- anumite constrângeri cum sunt cele aplicabile 
zonelor protejate prin acorduri sau convenții 
internaționale. 

condiții de 
bază

clima
demografia

insfrastructura
rețeua de drumuri
suprafața de acoperit
distanțe

cerințe 
legale

condiții speciale 
(zone protejate)
alte restricții 
aplicabile

condiții 
tehnice

existenta facilităților 
de colectare
instalații de tratare 
disponibile

condiții socio-
economice

economia locală
nivelul de trai
costuri
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- Zonele turistice sunt o altă particularitate 
și trebuie tratate în contextul sezonului 
touristic, pentru a adapta sistemul atât în 
ceea ce privește infrastructura dar și modul 
de operare. 

- Pentru a obține o imagine de ansamblu și a 
ține cont de majoritatea aspectelor care 
pot influența performanța unui sistem de 
management integrat al deșeurilor este 
nevoie să luăm în calcul și aspectele privind 
costurile și posibilitatea finanțării sistemului, 
tehnologiile disponibile, cererea pieței 
privind deșeurile pentru anumite fluxuri, 
așa cum este cazul deșeurilor de ambalaje 
și aspectele instituționale privind împărțirea 
responsabilităților. 

3.2. Opțiunile de tratare a diferitelor 
fluxuri din deșeurile municipale

Principalul scop este limitarea cantităților de deșeuri 
care ajung la depozitare ținând cont de prevederile 
legislaţiei și de obiectivele care limitează în viitor 
la maxim 10% cantitatea de deșeuri depozitată. Un 
prim pas este identificarea fluxurilor de deșeuri și 
modalitatea de tratare aplicabilă pentru fiecare 
dintre acestea. Plecând de la compoziţia deșeurilor 
municipale putem să tratăm în mod individual 
următoarele fluxuri de deșeuri:

I. categorii de deșeuri care se generează în 
mod constant (zilnic)

- deșeuri reciclabile, inclusiv deșeuri de 
ambalaje

- biodeșeuri

- deșeuri reziduale

II. categorii de deșeuri care se generează mai 
rar sau periodic

- deșeuri de echipamente electice și electronice

- deșeuri de mari dimensiuni

- deșeuri periculoase

Pentru prima categorie sistemul proiectat trebuie 
sa tină cont mai ales de frecvența de generare și de 
posibilitatea de tratare a fiecărui flux în funcție de 
material. Adaptată la condiţiile locale abordarea va 
tine cont de tehnologia care poate fi aplicată pentru 
fiecare material. De exemplu deșeurile organice care 
se pretează compostării pot să cuprindă și anumite 
cantităţi de hârtie care datorită compoziţiei pot să 
fie de asemenea compostate. Cu toate acestea cea 
mai bună opţiune în cazul hârtiei este reciclarea, 
iar pentru a putea fi reciclată hârtia trebuie să fie 
colectată separat de orice alţi posibili contaminanţi. 
În mod similar pentru plastic cea mai bună opţiune 
este reciclarea, cu toate acestea în anumite situaţii 
când plasticul este murdar nu este acceptat în 
instalațiile de reciclare, caz în care varianta aleasă 
este coincinerarea pentru a recupera valoarea 
energetică a acestor deșeuri. 

Fluxul deșeurilor de ambalaje este important atât 
datorită volumului pe care îl reprezină în totalul 
deșeurilor reciclabile în deșeul municipal cât și datorită 
potenţialului de reciclare al materialelor conţinute. 
Cu toate acestea gestionarea separată a acestui flux 
din deșeurile municipale nu este fezabilă datorită 
costurilor și implicaţiilor la nivel operaţional, motiv 
pentru care aceste deșeuri se colectează împreună 
cu alte materiale din aceeași categorie existente în 
deșeurile municipale (ex maculatura).

La definirea diferitelor opţiuni de tratare a deșeurilor, 
cel mai important este să acordăm o atenţie specială 
separării la sursa de generare. Pentru a obtine rezultate 
concrete o bună conştientizare a generatorilor este 
esenţială.

Anumite tehnologii se pretează mai multor categorii 
de deșeuri aşa cum este cazul tratării mecano biologice 
și a incinerării care pot să fie aplicate de exemplu 
deșeurilor municipale amestecate dar și deșeurilor 
de mari dimensiuni. Cu toate acestea, ținând cont 
de obiectivele la care ne raportăm, respectiv țintele 
de reciclare în creștere de minim 65% în anul 2035, 
aceste tehnologii nu sunt potrivite pentru a ne asigura 
rezultatele aşteptate.

Pentru a identifica cel mai potrivit sistem este nevoie 
să cunoaştem în detaliu două elemente principale: 
compoziția deșeului de gestionat și tehnologiile 
disponibile aplicabile pentru fiecare flux din deșeurile 
municipale.
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4.MODELE OPERAȚIONALE ÎN 
GESTIONAREA DEȘEURILOR 

MUNICIPALE

Gestionarea deșeurilor presupune o serie de etape: 
colectarea, stocarea, transportul, valorificarea 
și eliminarea deșeurilor, precum și monitorizarea 
acestor activități. Cantitățile de deșeuri în creștere 
și varietatea acestora pune serioase probleme 
autorităților locale, responsabile să găsească cele mai 
potrivite soluții. Nu este lipsit de importanță faptul că 
deșeurile aruncate la întâmplare creează disconfort 
pentru cetățeni, iar cei care trebuie să găsească căile 
de rezolvare sunt tot autoritățile locale.

O altă preocupare importantă este cea legată de 
modelul operațional aplicabil într-o anumită zonă sau 
areal. Pentru a lua o astfel de decizie trebuie sa fie 
cunoscuți mai multi factori, cum ar fi: sistemul de 
colectare separată adecvat, modalitatea de stocare, 
tehnologiile de sortare și de tratare aplicabile, 
calitatea deșeurilor rezultate în urma tratării, 
valoarea și disponibilitatea pieței de a prelua deșeurile 
rezultate, participarea și educarea populației.

În continuare sunt prezentate câteva modele 
operaționale aplicabile pentru patru tipuri de zone 
de generare: zona urbană aglomerată, zona urbană 
medie, zona periurbană sau rurală densă și zona 
rurală dispersată.

Zona urbană aglomerată se caracterizează printr-o 
mare densitate a populației, cu un amestec de 
locuințe de la blocuri cu 8 și 10 niveluri, la blocuri cu 
4 etaje sau mai puțin, amestecate cu zone de case 
individuale. Aceste zone de locuit au de regulă și 
spații comerciale la parter sau în imediata vecinătate. 
În aceste zone nu este indicat să se aplice un singur 
model de operare datorită diversității locuințelor; 
fiecare având o anumită specificitate care influențează 
comportamentul generatorilor. Cel mai eficient este 
un sistem combinat adaptat la tipul de locuințe, de la 
sistemul de colectare din ușă în ușă la zona de case și 
până la sisteme cu puncte de colectare pe domeniul 
public. 

Pentru fracția de deșeuri reciclabile este importantă 
rata de capturare, ceea ce însemnă necesitatea 
participării populației la sistemul de colectare. 
În blocurile cu multe etaje și ghenă, spaţiul de 
depozitare în locuință este limitat ceea ce însemnă 
că este de preferat un sistem de colectare care să fie 
accesibil ori de câte ori este nevoie. În cazul blocurilor 
cu patru etaje sau mai puțin, punctele de colectare 
arondate în proximitate, asigură o bună participare a 
populație, în timp ce în zonele de case colectarea din 
ușă în ușă este cea mai viabilă dintre opțiuni.

Zona urbană medie presupune cartiere de blocuri de 
regulă cu patru etaje și puncte de colectare comune 
pentru unul sau mai multe blocuri, unde se pot colecta 
separat toate fracțiile de deșeuri generate. Arondarea 
la punctele de colectare și sisteme de acces asigură 
securizarea accesului în aceste spații dedicate. În 
zonele de case este de preferat colectarea din ușă 
în ușă pentru toate fracțiile de deșeuri, cu exceptia 
celor special, cum sunt cele de mari dimensiuni care 
pot fi incluse în campanii dedicate de colectare sau 
preluarea lor la cerere. 

Zona periurbană variază foarte mult în funcție 
de oraşul respectiv, de rețeaua de transport și de 
alte aspecte care țin de dezvoltarea activităților 
comerciale sau turistice locale. De cele mai multe ori 
aceste zone sunt extensii ale orașului și oferă zone 
rezidențiale pentru cei care sunt direct conectați cu 
orașul. În mod similar în zona rurală densă tipurile de 
locuințe sunt de regulă case individuale, iar modelul 
operațional adecvat trebuie să țină cont de tipul de 
locuință, dar și de volumul și structura deșeurilor 
generate. 

Zona rurală dispersată se caracterizează prin distanțe 
mari de parcurs. În acest caz, cu toate că spațiul 
disponibil poate asigura o stocare temporară a unor 
volume mai mari de deșeuri este necesar ca acestea 
sa fie ridicate în mod periodic. Unele fluxuri de 
deșeuri pot fi însă procesate chiar în gospodărie așa 
cum este cazul biodeșeurilor prin transformarea lor 
în compost.

Sunt prezentate în continuare modele operaționale 
adecvate ținând cont de fluxurile de deșeuri și tipul 
de locuință.
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Nr.

crt

Flux 
de 
deșeu-
ri

Tipul de locuință Sistem de colectare Tratare ulterioară Avantaje 

1 Reci-
clabile 

Blocuri cu 8 și 10 
etaje cu ghenă

Varianta 1

Colectare în saci pen-
tru plastic și metal și 
pentru hârtie

Puncte de colectare 
cu containere pentru 
sticlă

Sortarea fracției de plastic 
și metal

Reciclare pentru plastic, 
metal, hârtie și sticlă

Rata de separare a 
deșeurilor reciclabile 
este mare însă necesită 
informarea și educarea 
populației pentru sepa-
rare corectă

Varianta 2

Colectarea în amestec 
a reciclabilelor în saci 
dedicați

Sortare

Reciclare pentru materi-
alele necontaminate

Valorificare energetică pen-
tru fracția combustibilă

Simplu de utilizat de 
generatori

Blocuri cu 8 și 10 
etaje fără ghenă

Varianta 1

Colectare pe trei 
fracții în containere la 
puncte arondate

Sortare 

Reciclarea fracțiilor sortate

Valorificare energetică 
pentru materialele nereci-
clabile

Rata mare de separare 
însă necesită informar-
ea și educarea popu-
lației pentru separare 
corecta

Varianta 2

Colectarea reci-
clabilelor în amestec 
în containere

Sortare

Reciclare pentru materi-
alele necontaminate

Valorificare energetică pen-
tru fracția combustibilă

Simplu de utilizat de 
generatori dar se pot 
pierde prin contamin-
are anumite materiale 
(hârtie și sticlă)

Blocuri cu 4 niveluri 
sau mai puțin

Varianta 1

Colectare în containe-
re dedicate pe trei 
fracții

Sortare 

Reciclarea fracțiilor sortate

Valorificare energetică 
pentru materialele nereci-
clabile

Rata mare de separare 
însă necesită informar-
ea și educarea popu-
lației pentru separare 
corectă

Varianta 2

Colectarea reci-
clabilelor în amestec

Sortare

Reciclare pentru materi-
alele necontaminate

Valorificare energetică pen-
tru fracția combustibila

Simplu de utilizat de 
generatori dar se pot 
pierde prin contamin-
area anumite materiale 
(hârtie și sticlă)

Case individuale Varianta 1

Colectarea pe trei 
fracții, saci / pubele 
pentru plastic și metal, 
hârtie, iar sticla în 
clopote în puncte co-
mune sau campanii de 
colectare

Sortare 

Reciclarea fracțiilor sortate

Valorificare energetică 
pentru materialele nereci-
clabile

Rata mare de separare 
însă necesită informar-
ea și educarea popu-
lației pentru separare 
corectă

Varianta 2

Colectarea în amestec 
pentru plastic, metal și 
hârtie

Colectarea sticlei în 
campanii de colectare 
sau puncte comune  

Sortare

Reciclare pentru materi-
alele necontaminate

Valorificare energetică pen-
tru fracția combustibilă

Simplu de utilizat de 
generatori
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Nr.

crt

Flux 
de 
deșeu-
ri

Tipul de locuință Sistem de colectare Tratare ulterioară Avantaje 

Bio-
deșeuri 

Blocuri Varianta 1

Colectarea separată 
în pubele dedicate la 
puncte arondate

Colectarea separată

Compostare sau digestie 
anaerobă

Rezultă compost de 
calitate care poate fi 
valorificat

Varianta 2

Colectarea în amestec 
cu deșeul rezidual

Colectare și tratare înaintea 
depozitării în TMB

-

Case individuale în 
mediul urban

Varianta 1

Colectarea separată în 
pubele dedicate

Colectare şi transport sep-
arat

Compostare sau digestie 
anaerobă

Rezultă compost de 
calitate care poate fi 
valorificat

Varianta 2

Compostarea individ-
uală

Se utilizeaza compostor 
individual pentru obținerea 
de compost

Se reduce cantitatea 
de deșeuri și implicit 
costul

Case individuale în 
mediul rural

Varianta 1

Compostarea individ-
uală

Se utilizeaza compostor 
individual pentru obținerea 
de compost

Se reduce cantitatea 
de deșeuri și implicit 
costul

Deșeuri 
rezid-
uale

Blocuri cu 8 și 10 
etaje cu ghenă

Colectarea la ghenă Transport, tratare pentru 
stabilizare și depozitare

Comod pentru utiliza-
tori

Blocuri cu 8 și 10 
etaje fără ghenă

Colectarea în containe-
re dedicate la puncte 
arondate

Transport, tratare pentru 
stabilizare și depozitare

Evită mirosurile ne-
plăcute prin eliminarea 
ghenei

Blocuri cu 4 niveluri 
sau mai puțin

Colectarea în containe-
re dedicate la puncte 
arondate

Transport, tratare pentru 
stabilizare și depozitare

Cu acces limitat numai 
pentru cei arondati se 
poate diminua canti-
tatea generată și costul

Case individuale în 
mediul urban

Colectarea în pubele 
dedicate

Transport, tratare pentru 
stabilizare și depozitare

Control al cantității 
generate

Case individuale în 
mediul rural

Colectarea în pubele 
dedicate

Transport, tratare pentru 
stabilizare și depozitare

Control al cantității 
generate
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Deșeuri introduse în 
proces

Echipamente și instalații 
necesare 

Scop Rezultate

1. Tratarea mecano – biologica (TMB)
Deșeurile municipale 
mixte, cu sau fără 
separarea anumitor fracții 
la sursa de generare.

Recipiente de colectare 
Instalație de tratare mecano-
biologica

Reducerea cantității și 
a volumului, precum și 
stabilizarea deșeurilor 
înainte de depozitare

Metale 
Deșeuri valorificabile 
energetic
Deșeu stabilizat pentru 
depozitare

2. Colectarea separată pe două fracții umed și uscat, cu sortare și tratare ulterioară 
Deșeurile se colectează pe 
două fracții: reciclabile, 
reprezentând fracția 
uscată și restul deșeurilor 
reprezentând fracția 
umedă

Recipiente de colectare 
separată pentru cele două 
fluxuri
Instalație de sortare
Instalație de tratare mecano-
biologica

Reduce cantitatea de 
deșeuri depozitate și 
facilitează recuperarea 
de deșeuri reciclabile 
care se pot utiliza ca 
materii prime secundare

Metale
Anumite plastice
Hartia și sticla de regulă 
sunt contaminate sau 
sparte și greu de recuperat
Deșeu stabilizat pentru 
depozitare

3. Colectarea separată a reciclabilelor pe 3 fracții cu sortare și reciclare ulterioară 
Deșeurile reciclabile se 
colectează pe trei fracții: 
hârtie / carton, sticlă, 
plastic și metal

Recipiente de colectare 
separată pentru cele trei 
fracții, fracție monomaterial 
pentru hârtie și pentru sticlă
Instalație de sortare pentru 
amestecul de plastic și metal

Reciclarea avansată a 
fracțiilor reciclabile care 
se pot utiliza ca materii 
prime secundare

Metale
Plastice
Hârtie și carton
Sticlă 

4. Colectarea separată a biodeșeurilor și compostarea acestora
Deșeurile se colectează ca 
fracție separată: deșeuri 
rezultate de la bucătărie 
și deșeuri vegetale din 
gradină și parcuri

Se pot colecta în pubele 
sau în saci dedicați în cazul 
deșeurilor de gradină
Instalație de compostare

Reducerea cantităţii de 
deșeuri biodegradabile la 
depozitare și a emisiilor 
de gaze cu efect de seră
Obținerea compostului

Compost ca îngrășământ 
natural utilizat în 
agricultură bio și în 
recondiționarea terenurilor 
degradate
Pot să rezulte plastice 
ca reziduu la cernerea 
compostului

5. Colectarea separată a biodeșeurilor și digestia anaerobă
Deșeurile se colectează ca 
fracție separată: deșeuri 
rezultate de la bucatarie 
și deșeuri vegetale din 
gradină și parcuri

Se pot colecta în pubele 
sau în saci dedicați în cazul 
deșeurilor de gradină
Instalație de compostare

Obținerea de biogaz 
pentru producţia de 
energie
Obținerea de compost

Biogaz
Compost 

6. Colectarea separată a deșeurilor de mari dimensiuni și incinerarea acestora
Deșeurile de mari 
dimensiuni: mobilier, 
saltele, covoare, perdele și 
altele similare

Se colectează în puncte de 
colectare municipale sau prin 
preluare de la generatori la 
cerere sau prin campanii de 
colectare
Incinerator

Utilizarea deșeurilor 
ca și combustibil prin 
transformarea în 
combustibilii derivați din 
refuz (RDF) și arderea cu 
recuperare de energie

Metale 
Energie termică

7. Colectarea separată a deșeurilor de mari dimensiuni și sortarea acestora sau TMB
Deșeurile de mari 
dimensiuni: mobilier, 
saltele, covoare, perdele și 
altele similare

Se colectează în puncte de 
colectare municipale sau prin 
preluare de la generatori la 
cerere sau prin campanii de 
colectare
Incinerator

Reciclarea materialelor 
rezultate din 
dezmembrare

Metal
Plastic
Lemn 
RDF obținut din 
componente nereciclabile 
utilizat la valorificare 
energetică 
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Ținând cont de obiectivele și țintele prevăzute de 
legislaţia privind deșeurile, o bună gestionare pe întreg 
circuitul deșeurilor este o condiție esențială. Fiecare 
dintre fluxurile de deșeuri trebuie să urmeze un 
anumit traseu, astfel încât la final să putem identifica 
ce s-a întamplat cu fiecare dintre aceste fluxuri și în ce 
masură țintele de reciclare și obiectivul de diminuare 
a cantității de deșeuri depozitate a fost îndeplinit. De 
regulă, o tratare sau procesare a deșeurilor aproape de 
sursa de generare nu este posibilă, motiv pentru care 
deșeurile trebuie să fie colectate separat în funcție 
de compatibilitate, de procesul în care urmează 
să fie integrate și transportate către facilitățile 
specializate. Colectarea și transportul reprezină cea 
mai mare componentă de cost, de aceea un sistem 
eficient de colectare și transport poate avea influențe 
majore în costul total de gestionare. 

5.1. Colectarea separată a deșeurilor

Colectarea deșeurilor începe în momentul în care 
deținătorul deșeurilor le aruncă în recipientele de 
colectare și se termină când aceste recipiente sunt 
golite în vederea transportului. Sistemul de colectare 
depinde de tipul de recipiente utilizate, metoda 
de golire și de vehicolul utilizat. În cazul în care se 
folosesc containere sau pubele individuale colectarea 
se face din ușă în ușă, iar traseul de colectare asigură 
trecerea pe la fiecare punct, în timp ce în cazul în 
care se folosesc puncte de colectare comune toți cei 
arondați pot sa-și depună deșeurile, iar traseul este 
mai scurt și se evită astfel posibile blocaje pe străzi 
înguste sau cu acces dificil. 

Sistemul de golire poate fi prin simpla golire a 
recipientului, prin schimbarea containerului plin cu 
unul gol la schimb sau ridicarea containerului plin 
fără înlocuirea acestuia (se practică pentru deșeuri 
speciale când la o comandă se pune la dispoziție un 
container special, așa cum sunt cele utilizate pentru 
deșeuri de la construcții sau recondiționări).

Colectarea separată a deșeurilor se face în funcție de 
compatibilitatea materialelor și de operația la care 
acestea urmează să fie supuse. Au fost identificate 
fluxurile de deșeuri colectate separat astfel: pentru 
deșeurile reciclabile se colectează două fracții în 
sistem monomaterial pentru că acestea nu sunt 
compatibile cu alte materiale așa cum este cazul sticlei 
(în cazul în care se sparge este dificil de separat) și 
hârtie-carton, care se contaminează ușor în amestec 
cu alte materiale și nu poate fi reciclată în condiții 
de calitate. O altă fracție de deșeuri reciclabile 

colectată în sistem multimaterial este amstecul de 
plastic și metal, inclusiv materiale compozite, pentru 
care există tehnologii de sortare disponibile și care 
prin natura materialelor nu se contaminează reciproc.

În vederea reducerii de deșeuri biodegradabile în 
depozitele de deșeuri și evitarea emisiilor care se 
generează în precesul de degradare anaerobă, un nou 
flux de deșeuri se colectează separat, cu generalizarea 
obligativității începând cu anul 2023. S-a constatat ca 
în acele locații în care a început separarea la sursă 
a biodeșeurilor a crescut semnificativ și gradul de 
separare la sursă a deșeurilor reciclabile, populația 
fiind mai atentă la modul de separare. În acest flux 
se colectează deșeurile vegetale de la bucătărie, 
inclusiv zaț de cafea și șervețele de hârtie, precum 
și deșeurile de grădină, plante ofilite și resturi de 
la curățarea pomilor. Este de preferat ca frecvența 
de colectare sa fie săptămânală pentru evitarea 
mirosurilor neplăcute de la fermentare.

Deșeurile reziduale reprezină fracția rămasă după 
separarea la sursă a deșeurilor reciclabile și a 
biodeșeurilor, iar cantitatea acestora este foarte mult 
diminuată prin separarea la sursă a celorlalte fluxuri.

Tipul de recipiente utilizate depinde de fracția 
colectată, de caracteristicile fizice ale acestora 
(densitate, volum, etc.) și pot fi pubele sau 
containere de diferite forme și dimensiuni, sau 
saci în cazul în care deșeurile sunt uşoare și pot fi 
manipulate fără dificultate. Avantajul este că timpul 
de golire în cazul sacilor este foarte scurt, aceștia 
se încarcă fără a fi goliți în mașina de transport și nu 
necesită întreținere, însă este necesar ca de fiecare 
dată să existe un nou sac la dispoziția generatorului. 
Recipientele folosite trebuie adaptate la volumul 
deșeului generat și corelat cu mecanismul de golire al 
mașinii de transport. Recipientele tip igloo (clopot) cu 
golire pe la bază necesită mașini cu un sistem special 
de ridicare și golire, însă au avantajul că în aceste 
containere deșeul reciclabil colectat este în general 
curat fără contaminare majoră, datorită fantelor 
dedicate prin care se introduce deșeul.

În cazul containerelor de 1100 litri sistemul de golire 
este clasic și nu necesită mașini speciale, acestea fiind 
folosite și la golirea pubelelor. Încărcarea se face prin 
spate sau lateral. În cazul aglomerărilor urbane, unde 
spațiul pentru amplasarea containerelor este limitat 
iar volumul de generare este mare, se recomandă să 
se amplaseze containere cu volume mari pentru a 
asigura un spațiu suficient pentru toți generatorii care 
doresc să se debaraseze de deșeuri. În cazul în care 
anticiparea volumelor pe fracții este deficitară este 
foarte probabil să existe o contaminare a fracțiilor 
colectate separat. O bună estimare se poate face 

5. GESTIONAREA DEȘEURILOR 
MUNICIPALE
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numai după funcționarea într-o perioadă rezonabilă a 
sistemului, timp în care se fac ajustările de volume și 
frecvență de golire.

După modul de amplasare containerele de colectare 
pot fi supraterane sau subterane – îngropate sau 
semi-îngropate. În marea lor majoritate containere 
de colectare sunt supraterane datorită mobilității 
acestora și costului mare pe care il presupune 
amplasarea de containere subterane. Există însă și 
locații în care amplasarea de containere subterane 
este fezabilă iar costurile pot să fie acoperite de 
beneficiarii sistemului. Trebuie totuși menționat în 
cazul containerelor subterane, pe langă costurile 
mari pe care le implică, trebuie să existe alte câteva 
condiții îndeplinite, cum ar fi: lipsa de rețele de 
conducte sau comunicații subterane în zonă, condițiile 
climatice să permită acest lucru, adică zona să nu fie 
una cu precipitații abundente.

O categorie aparte o reprezină deșeurile special, aşa 
cum sunt cele periculoase, inclusiv baterii, deșeuri 
de echipamente electrice și electronice (DEEE) care 
au un circuit special de colectare, dar și alte deșeuri 
periculoase, cum sunt resturi de vopsele sau chimicale 
folosite în gospodărie. Pentru această categorie cele 
mai potrivite metode de colectare sunt utilizarea 
de puncte speciale de colectare, dar și sistemele de 
preluare din rețelele comerciale (pentru baterii și 
DEEE). Pentru a evita aruncarea acestora în deșeurile 
reziduale este de dorit să fie implementat un calendar 
de preluare a acestor deșeuri, fie prin campanii, fie 
prin puncte mobile sau fixe în proximitate și chiar 
prin combinarea celor două metode.

5.2. Transportul și transferul deșeurilor

Deșeurile colectate în diferite recipiente sunt 
transportate către diferite destinații în funcție de 
fluxul de deșeu colectat către instalații de sortare, 
stații de transfer sau instalații de tratare. Transportul 
se poate face pe distanțe scurte, mai ales în cazul 
în care există și o instalație de transfer a deșeurilor 
sau pe distanțe lungi, în cazul în care pentru 
eficientizarea transportului se folosesc mașini de 
capacitate mai mare. Pentru golirea recipientelor de 
colectare se utilizează mașini care sunt compatibile 
cu containerele de colectare și cu zonele în care 
aceste recipiente sunt amplasate. Pe strazi înguste se 
folosesc mașini mai mici care pot să intre pe aceste 
străzi, în timp ce în zone cu spații largi se pot utiliza 
și mașini de mai mare capacitate.

În cazul în care distanțele până la instalațiile de 
procesare a deșeurilor sunt mari este de preferat să 
se organizeze stații de transfer în vederea optimizării 
transportului. Stațiile de transfer au prevazute spații 
de stocare a diferitelor fluxuri de deșeuri și sunt adesea 
dotate și cu stații de sortare, care pot sorta deșeul 
reciclabil colectat de pe un anumit areal. În unele 
situații în vecinatate sau pe același amplasament sunt 
construite și stații de compostare a deșeurilor pentru 
tratarea biodeșeurilor din zona respectivă.

Localizarea stațiilor de transfer trebuie să fie în zone 
cu acces ușor pentru orice tip de vehicul, cu acces la 
utilități și în zone care nu sunt supuse unor condiții 
meteo extreme. Zona trebuie să fie destul de largă 
pentru a se putea efectua manevre, descarcarea și 
încarcarea deșeurilor de transferat spre alte instalații.

Pentru stabilirea modului în care va avea loc 
transportul deșeurilor trebuie cunoscută reţeaua de 
drumuri disponibile, sau alte căi de transport (cale 
ferată sau canale navigabile, după caz). Pentru 
eficiența transportului deșeurile se transportă în 
general compactate în containere închise pentru 
evitarea emisiilor. În cazul deșeurilor reciclabile, 
acestea se pot transporta și necompactate de la 
punctele de golire și până la stația de sortare. Ulterior 
sortării, deșeurile reciclabile se transportă balotate 
cu excepția sticlei.

5.3. Sortarea și tratarea deșeurilor

Deșeurile trebuie sa corespundă unor parametri 
impuși de instalațiile de reciclare, să fie lipsite de 
anumiţi contaminanți care pot să compromită procesul 
de reciclare, motiv pentru care este necesar să fie 
îndepărtate toate impuritățile și materialele care 
nu corespund unui anumit flux de material. Sortarea 
deșeurilor se face de regulă în două etape, prima are 
loc la sursa de generare, urmată în cele mai multe 
cazuri de o sortare industrială. Procesul de sortare 
implică mai multe faze și tehnologii, scopul fiind de 
îndepărtare a impurităților și a materialelor care pot 
să producă probleme în etapa de reciclare, iar gradul 
de puritate depinde de cererea pieței.

Sortarea de bază cuprinde în general instalații fără 
automatizare, care utilizează munca manuală în special 
puțin calificată, dar pentru o mai bună separare este 
de preferat să se folosescă și echipamente automate 
care cresc randamentul. Sortarea avansată se face în 
instalații complet automatizate, dar în acest caz este 
nevoie de personal calificat. 

În cazul fracțiilor monomaterial sortarea are ca scop 
îndepărtarea reziduurilor și separarea pe categorii 
aşa cum este cazul hârtiei, care poate fi livrată 
sortată în funcție de cererea pieței, iar în cazul sticlei 
sortarea poate presupune pe lângă îndepărtarea 
contaminanțiilor (ex: ceramica) și sortarea pe culori. 
Pentru fracțiile multimateriale, amestecul de plastic 
și metal, sortarea este una din operaţiile importante 
pentru că după această fază se obțin diferite materiale: 
aluminiu, otel, PET, folie, carton pentru băuturi, 
flacoane de plastic, amestec de alte plastice, etc. 
Toate aceste fracții separate pot fi ulterior reciclate. 
Instalațiile de sortare automată cu sortatoare optice 
sunt capabile să sorteze diferite tipuri de polimeri: 
polietilenă, polipropilenă, polistiren, PET. Actualele 
tehnologii de sortare fac posibilă sortarea unui număr 
mare de fracții așa încât acestea au o puritate ridicată 
și sunt acceptate la reciclare. Cu toate că tehnologiile 
avansate înseamnă costuri adiționale, o parte dintre 
aceste costuri pot fi acoperite din vânzarea deșeurilor 
de calitate.



19

Reziduu rezultat în urma sortării este de regulă o 
fracție combustibilă, amestec de plastic și hârtie 
murdară care sunt refuzate la reciclare, dar care pot 
fi valorificate energetic prin coincinerare în fabricile 
de ciment sau alte instalații similare.

5.4. Reciclarea, compostarea și 
valorificarea energetică deșeurilor

Deșeurile reciclabile sortate pe tip de material sunt 
livrate către instalații de reciclare specializate.

În cazul hârtiei, procesarea are loc în fabricile de 
hârtie de unde rezultă noi produse. Ca o consecință 
a reciclării hârtiei și cartonului un numâr important 
de copaci sunt salvați de la tăiere. Hârtia nu poate 
fi reciclată decât într-un număr limitat de cicluri, 
după care aceasta poate fi totuși valorificată fie prin 
compostare împreună cu alte deșeuri organice sau 
prin valorificare energetică ca adaos în amestecul de 
materiale combustibile folosite la coincinerere.

Pentru sticlă cel mai bun preț și cele mai multe utilizări 
ulterioare sunt pentru sticla albă, în timp ce sticla 
colorată poate fi utilizată exclusiv pentru obținerea 
de produse de sticlă colorată. Principalul avantaj al 
utilizarii cioburilor de sticlă în locul materiei prime 
virgine este consumul mai redus de energie, motiv 
pentru care cele mai multe instalaţii de obţinere a 
sticlei folosesc în reţetele lor amestec de materii 
prime virgine şi cioburi de sticlă. Un alt avantaj îl 
reprezină limitarea consumului de noi materii prime 
virgine care sunt astfel înlocuite ce cele rezultate din 
procesarea deșeurilor, dar și faptul că nu mai este 
necesară depozitarea acestora și ocuparea de noi 
suprafețe de teren. Pe lângă transformarea în noi 
produse de sticlă așa cum sunt ambalajele, sticla 
poate fi utilizată pentru obținerea de produse care 
au diverse utilizări, ca de exemplu vată de sticlă 
utilizată la izolatii, material pentru sablare sau adaos 
în materialele pentru construcții.

Pentru reciclarea plasticului, acesta trebuie sa fie 
separat pe tip de polimer și curățat prin spălare, 
ulterior acesta se topește și regranulează pentru 
obținerea de noi produse din plastic. O alternativă 
a reciclării plasticului este valorificarea energetică, 
prin utilizarea acestuia ca și combustibil în instalații 
de ardere prin coincinerare.

Metalul este unul dintre materialele ușor de separat 
datorită proprietăților fizice și foarte potrivit pentru 
reciclare, acesta, la fel ca și sticla se poate recicla 
la înfinit, fără sa își piardă proprietățile. Consumul 
de energie poate fi redus cu până la 95% în cazul 
reciclării aluminiului ceea ce face ca acest proces să 
fie foarte eficient.

Reciclarea se poate face în circuit închis atunci când 
din deșeurile procesate se obțin aceleași produse din 
care acestea s-au generat (ex: ambalaje de sticla 
folosite -> noi ambalaje de sticla) sau în circuit deschis 
când deșeurile sunt procesate pentru a obține alte 
noi produse. Indiferent de metoda folosită reciclarea 

presupune valorificarea materială a deșeurilor, 
cu beneficii importante atât pentru conservarea 
resurselor naturale cât și a energiei folosite în 
procesele tehnologice.

Biodeșeurile, în mod similar deșeurilor reciclabile, 
necesită separarea la sursa de generare. Colectarea 
separată a acestui flux de deșeuri, care reprezină de 
regulă cea mai mare proporție în totalul deșeurilor 
municipale generate, face posibilă procesarea 
ulterioară în compost, un produs cu proprietăți în 
fertilizarea solului, care aduce beneficii în creșterea 
fertilității și ameliorarea solurilor înlocuind cu succes 
îngrășămintele chimice. Procesul de compostare 
se realizează în instalații dedicate cu urmarirea 
parametrilor (aport de oxigen și temperatură). 
Începând cu anul 2023 colectarea separată a 
biodeșeurilor este obligatorie în toate Statele Membre 
ale UE. Printre avantajele gestionării separate a 
acestui flux de deșeuri este și diminuarea unei 
cantități importante de deșeuri de la depozitare cu 
eliminarea concomitentă a emisiilor din depozitele 
de deșeuri, gaze cu efect de sera (dioxid de 
carbon - CO2 și metan - CH4) care se generează prin 
descompunerea anaerobă a deșeurilor biodegradabile 
în lipsa oxigenului. Pentru a obține un compost de 
calitate care să poată fi valorificat pe piață trebuie ca 
deșeurile introduse în proces să fie adecvate aşa cum 
sunt deșeurile vegetale rezultate de la bucătărie și 
deșeurile rezultate din grădini și parcuri. Biodeșeurile 
pot fi procesate și în instalații prin digestie anaeroba 
cu obținerea de biogaz, din care ulterior se produce 
energie și compost, dar în acest caz costurile sunt 
mai mari atât cu investiția cât și cu întreținerea și 
operarea ulterioară.

Când reciclarea deșeurilor nu este posibilă datorită 
mai ales a contaminării deșeurilor cu impurități care 
nu pot fi îndepărtate cu ușurință, o altă opțiune 
de valorificare a acestora este utilizarea valorii 
energetice pe care acestea o înglobează, aşa cum 
este cazul plasticului și a hârtiei care sunt deșeuri 
combustibile.

5.5. Eliminarea deșeurilor

Ultima opţiune în gestionarea deșeurilor este 
eliminarea deșeurilor fie prin depozitare în depozite 
conforme, fie în incineratoare fără recuperarea 
energiei. Pentru deșeurile inerte și unele reziduuri 
cum sunt cele rezultate de la arderea deșeurilor, 
depozitarea este singura alternativă. Impactul de 
mediu asociat cu depozitarea deșeurilor, inclusiv 
ocuparea unor suprafete mari de teren, face ca 
această opțiune să fie cea mai puțin atractivă și în 
consecință este descurajată de legislația de mediu 
care prevede reducerea la maxim 10% a cantităţii de 
deșeuri permise la depozitare în anul 2035 în Uniunea 
Europeană.
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6. FINANȚAREA SISTEMULUI ȘI 
APLICAREA INSTRUMENTELOR 

ECONOMICE

În ceea ce priveşte aspectele financiare, 
obiectivul autorităților locale ar trebui să fie 
orientat pe următoarele direcții:

- Transparenţa costurilor de gestionare a 
deșeurilor municipale pentru stabilirea unei 
baze reale necesare bugetării acestui serviciu 
în condiţii de eficienţă operațională;

- Mobilizarea resurselor necesare pentru 
investiții în instalații, echipamente și 
tehnologii de gestionarea a deșeurilor;

- Maximizarea veniturilor obținute din vânzarea 
deșeurilor ca materii prime secundare;

- Acoperirea integrală a costurilor cu asigurarea 
unui preț accesibil pentru beneficiarii 
serviciului de gestionare a deșeurilor, în 
condițiile eficientizării sistemului în ansamblu.

6.1. Costul serviciului de gestionare 
a deșeurilor municipale

Costurile de gestionare trebuie să fie suportate de 
către beneficiarii serviciului, de către populație sau 
agenţii economici, generatorii de deșeuri conform 
principiului “poluatorul plăteşte”. Plata serviciului 
trebuie să se facă în funcție de serviciul oferit, 
asigurând în același timp posibilitatea generatorului 
de a avea acces la un serviciu constant și de calitate. 
Ținând cont de faptul că autoritatea locală este 
responsabilă să ofere populației acest serviciu, cade 
în raspunderea sa să adopte cel mai potrivit mod de 
recuperare a costurilor.

Disponibilitatea de plată a serviciului este unul din 
elementele cheie, pentru că de aceasta depinde 
rata de colectare a banilor necesari pentru plata 
întregului serviciu. În multe situații nu toți cei care 
beneficiază de acest serviciu plătesc pentru acesta, 
motiv pentru care trebuie aleasă cea mai potrivită 
cale de colectare a banilor de la beneficiari.

Ideal este ca plata costului să se facă individual 
pentru acoperirea exactă a servicului oferit, dar 
acest lucru nu este mereu posibil, mai ales datorită 
disponibilităţii de plată sau a tipului de locuiță, acolo 
unde serviciul este prestat în comun, pentru mai 

multi beneficiari (în cazul blocurilor). Un alt element 
important de luat în calcul este posibilitatea de a plăti 
a beneficiarilor, dacă aceştia își permit să platească 
pentru costul integral al serviciului, aplicabil mai ales 
în comunitățile sărace. 

Costul poate să difere destul de mult ținând cont de 
distanțele parcurse, în cazul zonelor cu o densitate 
mică a populației, în acest caz costul transportului 
poate să crească foarte mult, iar beneficiarii să nu-și 
poată permite să plătească acest cost. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care gestionarea deșeurilor 
municipale se face într-un sistem integrat, la nivel 
de judeţ cu asigurarea solidarității între beneficiarii 
serviciului și pentru echilibrarea costurilor. De cele 
mai multe ori costul este mai mare în mediul rural, 
acolo unde disponibilitatea de plată este mai mică și 
nu toți cetățenii iși permit să plătească valoarea reală 
a serviciului. Pentru a evita riscul de neacoperire a 
costurilor se face în general o compensare a acestora 
cu ceea ce se încasează din mediul urban, unde 
populația este mai dispusă să platească. Astfel, 
pentru coerență este necesar sa fie utilizate modele 
de costuri și mecanisme de plată inteligente care să 
poată asigura un echilibru financiar.

Sistemul de gestionare integrată a deșeurilor 
presupune o serie de servicii care sunt oferite cu o 
anumita frecvență și care implică costuri individuale 
sau costuri comune pentru anumite activități, care 
presupun următoarele:

- Colectarea și transportul deșeurilor pe flux de 
deșeuri, sortarea, tratarea, depozitarea;

- Organizarea punctelor de colectare sau 
preluare a deșeurilor speciale (ex: deșeuri 
voluminoase);

- Comunicarea cu populația sau beneficiarii 
serviciului și educarea acestora;

- Administrarea sistemului în ansamblu și 
monitorizarea acestuia.

Toate activitățile de mai sus sunt purtătoare de 
costuri, iar acestea trebuie sa se regăsească în plata 
serviciului de către beneficiari. Anumite costuri 
sunt independente de modul, sau frecvența cu care 
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un beneficiar utilizează serviciul pus la dispoziţie 
și acoperirea acestora se reflectă în asigurarea 
constantă a unui serviciu minim garantat. Aceste 
costuri reprezină partea fixă și nu depinde de 
cantitatea sau tipul de deșeu generat. Anumite costuri 
depind de fluxul de deșeu și de cantitatea generate, 
iar această componentă reprezintă partea variabilă a 
costului. Alocarea acestor două componente de cost 
se face de regulă la nivelul sistemului și se stabilește 
cu implicarea autorităților locale, ținând cont de 
specificul local.

Până la finalul anului 2018 modul de acoperire a 
costurilor de către beneficiari a fost în cazul populației 
o sumă fixă raportată la persoană. Acest mod de plată 
nu a încurajat separarea deșeurilor la sursă și nu a 
reușit să acopere în cele mai multe cazuri costurile 
de gestionare cu deșeurile. În noul context legislativ 
creat este necesar un alt mod de calcul al prețului 
serviciului, cu luarea în calcul a costului tuturor 
activităților.

6.2. Plata serviciului 

Sistemul unic de plată presupune plata unei sume fixe 
indiferent de modul în care se desfasoară serviciul de 
către prestator și mai ales fără nici un fel de pârghie 
pentru utilizator. Acesta din urmă plătește o sumă 
fixă indiferent cât deșeu generează și modul în care 
separă sau nu pe fluxuri deșeurile generate. Acest 
mod de plată nu mai reprezină un model acceptabil 
în condiţiile în care separarea la sursă a deșeurilor 
este o prioritate.

Sistemul de plată diferențiată presupune plata în 
funcție de modul de generare, cantitate mai mare sau 
mai mică (prevenirea generării de deșeuri) și de modul 
în care se realizează separarea la sursă a fluxurilor 
de deșeuri pentru care este în operare un sistem de 
colectare separată. Acest mod de plată este menit să 
stimuleze separea la sursă, astfel că pentru anumite 
fluxuri de deșeuri plata este foarte mică sau preluarea 
se face gratuit, în timp ce pentru deșeurile reziduale 
sau amestecate plata este mare. Acest sistem de 
plată aplică principiul “platești pentru cât arunci” și 
descurajează aruncarea la grămadă a deșeurilor de 

către generatori. Aplicarea acestui principiu face ca 
serviciul public de gestionare a deșeurilor să fie privit 
și plătit ca orice alt serviciu public.

Cadrul legal oferă două posibilități de plată pentru 
beneficiari, prin taxă sau tarif, fiecare dintre acestea 
având avantaje și dezavantaje.

Plata prin taxă înseamnă plata serviciului în aceeași 
manieră ca plata taxelor locale, direct către primărie, 
ulterior sumele sunt virate către operatorii care 
efectuează serviciul. În acest caz, taxa are mai multe 
componente care țin cont de modul în care sistemul 
de gestionare a deșeurilor este proiectat și operat. 
Fiecare generator poate să opteze încă de la începutul 
anului pentru unul din sistemele puse la dispozitie 
și acestea pot fi cu volume variabile ale pubelelor 
de colectare a deșeurilor sau frecvență variabilă a 
ridicării deșeului. În general, există o componentă 
fixă care acoperă costurile fixe ale sistemului, în timp 
ce componenta variabilă depinde de sistemul ales. 

Plata prin taxe oferă un avantaj major care se referă la 
rata mare de încasare și astfel la acoperirea costurilor 

TARIF DE BAZĂ

IN FUNCȚIE DE :
 t ipul de locuință
numărul de persoane
 t ipul de container

TARIF DE 
ÎNCHIRIERE

IN FUNCȚIE DE TIPUL 
DE CONTAINER PUS 
LA DISPOZIȚIE

TARIF DE 
SERVICIU 

IN FUNCȚIE DE:
cant itatea generată
volumul generat
frecvența de colectare
volumul containerelor 
operate

cu gestionarea deșeurilor. Acest sistem este de dorit 
să fie aplicat mai ales în localitățile unde populația 
nu este obișnuită să plătească pentru acest serviciu și 
unde este dificilă încheierea de contracte individuale. 
În plus, la nivelul beneficiarului taxa ajunge să fie 
mai mică decât tariful datorită modului de încasare, 
costurile fiind mai mici decât în cazul tarifului, când 
este necesară plata unui încasator de teren în fiecare 
lună. Pentru prestator această modalitate de plată 
este mai simplă și asigură o mai mare siguranță a 
încasării plății pentru serviciul prestat.

Plata prin tarif presupune încheierea de contracte 
individuale de prestarea serviciului și încasarea lunară 
a plății acestuia. În acest caz, beneficiarul poate opta 
pentru unul dintre sistemele puse la dispoziţie de 
prestator sau se conformează la sistemul implementat 
cu luarea în considerare a diminuării cantității de 
deșeu rezidual care este cel mai costisitor. Acest 
sistem de plată este foarte eficient mai ales în mediul 
urban unde gradul de contractare și de încasare este 
ridicat. Nivelul de plată poate fi mai ridicat decât în 
cazul taxei datorită costurilor lunare de administrare 
cu emiterea și încasarea facturilor lunare. Din 
perspectiva prestatorului această modalitate de 
plată implică riscuri datorită posibilității de refuz a 
încheierii de contracte cu populația și implicit o rată 
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de încasare a plății redusă, cu implicații în acoperirea 
costurilor de operare.

6.3. Aplicarea instrumentelor economice

Există mai multe instrumente economice care 
sunt luate în considerare în gestionarea deșeurilor 
municipale, cu consecințe directe în buna functionare, 
dintre care cele mai utilizate sunt: taxa la depozitare, 
principiul “plătește pentru cât arunci” și răspunderea 
extinsă a producătorului. Începând cu anul 2019 toate 
aceste instrumente economice sunt aplicate și în 
România.

Eficiența aplicării unui singur instrument este limitată, 
astfel încât este nevoie să se aplice concomitent mai 
multe instrumente în același timp. 

Taxa la depozitare

Taxa de depozitare reprezintă o sumă care este 
platită în plus față de costurile cu depozitarea, 
costuri care reflectă toate cheltuielile cu operarea, 
inclusiv închiderea depozitului și monitorizarea 
ulterioară. Rolul taxei de depozitare este de a face 
cât mai puțin atractivă aceasta opțiune de eliminare 
a deșeurilor, astfel încât deșeurile să fie trimise mai 
ales către reciclare sau alte operații de valorificare. 
Conform studiilor și analizelor efectuate la nivelul 
Uniunii Europene rezultă că în țările în care costurile 
cu depozitarea sunt mari și unde au fost impuse taxe 
de depozitare, autoritățile locale și operatorii care 
se ocupă cu gestionarea deșeurilor au facut eforturi, 
inclusiv investiții importante pentru a diminua 
cantitatea de deșeuri depozitată, în primul rând 
pentru că această operație era prea costisitoare. 
Pentru ca o astfel de taxă să fie eficientă trebuie să fie 
suficient de mare pentru a stimula investițiile în alte 
opțiuni de gestionare a deșeurilor. La nivelul statelor 
UE taxa de depozitare era în anul 2012 cuprinsă 
între 3 și 108 euro/tona1. În țările în care taxa era 
mare, cantitatea depozitată era cea mai mică, 
ceea ce demonstrează relația directă între marimea 
taxei și devierea de la depozitare. Costurile totale 
cu depozitarea, inclusiv taxa de depozitare, sunt 
în mai mult de jumătate din Statele Membre peste 
80 euro/tonă, ceea ce le determină să facă eforturi 
în alte direcții de gestionare a deșeurilor, cum sunt 
reciclarea și compostarea acestora.

În Romania este aplicat în prezent un sistem combinat, 
care prevede plata unei contribuții pentru economia 
circulară pentru întreaga cantitate depozitată care 
este plătită de operatorul depozitului și o penalitate 
platită de UAT pentru neîndeplinirea țintei de deviere 
de la depozitare. Dincolo de beneficiile de mediu pe 
care le presupune devierea deșeurilor de la depozitare, 
fiecare autoritate locală ar trebui să cunoască care 
sunt costurile pentru neconformare și cum aceste plați 
pot să fie evitate printr-o nouă abordare a gestionării 
deșeurilor la nivel local. Aplicarea unei astfel de taxe 
trebuie aplicată eșalonat astfel încât să fie stimulativ 

1   Utilizarea instrumentelor economice și performanta gestionarii 
deșeurilor – Bio IS 2012

pentru autoritatea locală și să nu pună o presiune 
care nu poate fi suportată, asupra bugetului local.

La introducerea taxei de depozitare trebuie să fie 
avute în vedere câteva aspecte foarte importante 
cum sunt:

- Implementarea efectivă și eficientă a 
legislatiei, inclusiv controlul;

- Evitarea apariției de depozite ilegale de 
deșeuri datorate celor care nu vor sa plătească;

- Utilizarea banilor colectați din taxă în 
îmbunătățirea sistemului de gestionare a 
deșeurilor.

“Plăteşte pentru cât arunci” 

Acest instrument economic pleacă de la principiul 
conform căruia generatorii de deșeuri trebuie să 
plătească pentru deșeurile pe care le generează, 
în mod particular pentru cele reziduale și care se 
depozitează, sume mai mari decât pentru cele care 
pot să fie valorificate prin reciclare sau compostare. În 
mod normal, reacția generatorului de deșeu ar trebui 
să fie de a reduce costurile și implicit de a separa din 
deșeurile generate fracția de deșeuri care se poate 
recicla sau composta. 

Plata diferențiată se stabilește în funcție de anumiţi 
indicatori astfel încât cei care generează mai mult 
deșeu nesortat sau rezidual să plătească mai mult 
față de cei care separă deșeurile la sursa de generare. 
Sistemul de plată diferențiată este total diferit modul 
de plată fixă, pe persoană sau gospodărie, care nu ține 
cont de cantitatea generată și modul de separare la 
sursă a deșeurilor și respectiv cu luarea în considerare 
a operațiilor ulterioare de valorificare (reciclare și 
compostare). Acest sistem poate fi considerat, prin 
comparație cu alte servicii publice, precum apa 
sau electricitatea, un mod eficient de contorizare 
sau de măsurare al serviciului de salubrizare oferit 
cetățenilor. În același timp, un astfel de sistem oferă 
gospodăriilor un stimulent prin care să crească rata 
de reciclare și concomitent să scadă rata de eliminare 
a deșeurilor prin depozitare.

Există în prezent mai multe tipuri de sisteme “plătești 
pentru cât arunci”, modalitatea de aplicare fiind în 
funcție de volum, greutate sau frecvența de colectare, 
iar acestea pot fi clasificate în general în cinci tipuri 
majore. Pentru a avea un program eficient este de 
dorit ca sistemul de colectare să fie din ușă în ușă, 
mai puțin în cazul în care colectarea se face în funcție 
de frecvență și cu acces securizat pe bază de cartelă 
de acces. În acest caz identificarea generatorului se 
face individual pe baza codului de utilizator atribuit 
cartelei de acces. Aplicarea sistemului se poate face 
în două moduri:

- în sistem individual, când plata se poate face 
în funcție de volumul variabil al recipientului 
de colectare, alternativa saci preplătiți 
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sau autocolante speciale care includ toate 
costurile de gestionare, programele hibrid în 
care se plătește pentru un volum de bază la 
care se adaugă costuri suplimentare pentru 
ceea ce depășește volumul de bază sau varianta 
în care generatorul plătește în funcție de 
greutate pentru ceea ce se generează efectiv;

- în sistem colectiv, când plata se face în baza 
unui card de acces prin care se plătește fiecare 
deschidere de container.

Modelele aplicabile pleacă de la starea inițială 
care presupune fie identificarea generatorului, fie 
identificarea recipientului (pubelă, container, sac) de 
colectare a deșeului rezidual, pe de o parte și modul 
de măsurare a cantităţii generate și anume în funcție 
de volum sau în funcție de greutate. Schematic 
alternativele posibile sunt prezentate în figura de mai 
jos.

Pentru a evalua impactul aplicării acestui instrument 
este necesar să se compare cantitatea de deșeuri 
generată înainte și după introducerea acestuia, 
inclusiv a modului în care are loc separarea deșeurilor 
la sursă.

“Răspunderea extinsă a producătorului” 

Conceptul răspunderii producatorului a fost introdus în 
legislație odată cu apariția legislației pentru anumite 
fluxuri de deșeuri și presupune că producătorul unui 
bun este responsabil de gestionarea acestuia de la 
faza de proiectare și până la gestionarea acestuia când 
devine deșeu, pe întreaga durată de viață. Conform 

definiţiei răspunderii extinse a producătorului, cel 
care introduce pe piață aceste bunuri trebuie să 
se implice și în etapa în care produsul a devenit 
deșeu și să acopere costurile de gestionare, inclusiv 
colectarea separată a acestor produse devenite 
deșeuri, reciclarea, valorificarea sau eliminarea lor.

Aplicarea acestui înstrument este aplicabilă pe 
scară largă în cazul ambalajelor, a bateriilor și 
acumulatorilor, a echipamentelor electrice și 
electronice, dar există în unele țări și scheme 
aplicabile pentru alte categorii de produse cum sunt: 
mobilierul, tipăriturile, anvelopele, uleiul mineral, 
vehiculele scoase din uz, medicamentele și deșeurile 
de construcții.

În cazul deșeurilor de ambalaje, care reprezintă 
o proporție importantă din deșeurile reciclabile 
municipale, aplicarea acestui instrument presupune 
faptul că producătorul plătește pentru întregul cost 
al gestionării, de la colectare și până la reciclare 
astfel încât aceste costuri nu trebuie să se regăsească 
în plata cu gestionarea deșeurilor la populație. 
Consumatorii plătesc indirect aceste costuri când 
achiziționează bunuri ambalate, iar sumele colectate 
de producători se folosesc pentru plata sistemului de 
gestionare a ambalajelor devenite deșeuri. Costul de 
gestionare al acestui flux de deșeuri poate fi echilibrat 
parțial prin utilizarea sumelor încasate prin vânzarea 
deșeurilor reciclabile cu valoare de piață.

În mod similar, în cazul echipamentelor electrice și 
electronice acoperirea costurilor se face integral de 
către producători. Diferența majoră față de fluxul 
de ambalaje este faptul că aceste deșeuri sunt 
periculoase iar frecvența de generare este mult mai 
redusă, fiind în general echipamente cu durata de 
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viață mai mare. În acest caz valoarea deșeurilor este 
negativă, ceea ce însemnă ca producatorii trebuie sa 
acopere și costurile de reciclare fără să poată obține 
beneficii din vânzarea deșeurilor rezultate. 

Costul de gestionare a sistemelor producătorilor este 
diferit în Europa și ține cont de modul în care acestea 
sunt proiectate și operate. Cele mai eficiente ajung la 
un cost alocat pe locuitor în cazul ambalajelor, la cost 
total net, de cca 7-8 euro/locuitor și pot să varieze 
până la 30 euro/locuitor în funcție de modelul de 
operare și rata de reciclare.

În Romania modelul de operare nu este încă matur 
fiind supus la o serie de modificări în ultima perioadă, 
în contextul aplicării modelului “cost total net”. Acest 
model presupune acoperirea totală a costurilor și 
compensarea parțială a acestora cu sumele obținute 
din vânzarea deșeului reciclabil cu valoare de piață. 
Organizațiile care implementează răspunderea extinsă 
a producatorilor (OIREP) au obligația să colaboreze cu 
autoritățile locale și să asigure implementarea unui 
sistem integrat de gestionare a deșeurilor pentru 
fluxurile de deșeuri care se regăsesc în deșeurile 
municipale. În funcție de fluxul de deșeu abordarea 
este diferită pentru că unele deșeuri se colectează 
împreună cu alte reciclabile din deșeul municipal, 
așa cum este cazul ambalajelor. Pentru acest flux 
colaborarea trebuie să fie adaptată la sistemul care 
este deja proiectat și în operare, în cadrul sistemelor 
de management integrat la nivel județean (SMID-
urilor), prin relația directa a OIREP cu Asociațiile de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI-urile) responsabile 
la nivelul fiecărui județ. Astfel se asigură optimizarea 
sistemului atât din punct de vedere al investițiilor 
cât și al operării. Trebuie menționat faptul că banii 
încasați de la OIREP pentru gestionarea deșeurilor de 
ambalaje nu se constituie ca venituri ale UAT, aceste 
sume acoperă numai funcționarea sistemului pentru 
acel flux dedicat. 

Obiectivul principal este creșterea ratei de reciclare a 
deșeurilor, iar pentru ca deșeurile să poată fi reciclate 
condiția de bază este ca acestea să fie adecvate pentru 
reciclare, mai precis să îndeplinească criterii minime 
de calitate. În acest sens, toți actorii de pe lanțul 
deșeului trebuie să fie implicați și să respecte câteva 
reguli minime. Primul actor pe acest lanț și care are 
un rol determinant este cetățeanul. Prin gestul de 
a pune un anumit deșeu într-un anumit recicpient 
acesta decide dacă deșeul respectiv va fi reciclat 
sau nu, astfel că generatorul deșeurilor, respectiv 
populația, fiind unul dintre cei mai importanți actori 
în lanţ. Ținând cont de acest considerent provocarea 
autorității locale este de a determina cetățenii să fie 
o parte activă în tot acest proces.

Unul dintre parametri care se ia în considerare la 
evaluarea performanței sistemului de separare a 
deșeurilor la sursă este rata de capturare, care 
reprezintă procentul din totalul materialului respectiv 
în deșeul municipal, care se separă la sursă. Cu cât 
aceasta rată este mai mare cu atât mai eficient este 
modul de participare al populației. 

7. IMPLICAREA CETĂȚENILOR 
ÎN COLECTAREA LA SURSĂ A 

DEȘEURILOR

Implicarea cetățenilor este cu atât mai importantă, 
motiv pentru care trebuie să cunoaștem care sunt 
pârghiile pe care ar trebui sa le foloșim în determinarea 
acestora să se implice. Există trei factori importanți 
care determină implicarea populație:

- FACIL - Sistemul utilizat trebuie sa fie comod 
pentru a fi utilizat, adică aproape de casă 
și să necesite un minim de efort din partea 
populației;

- INFORMAȚIE - Populația să aibă la dispoziție 
suficiente informații pentru a știi ce să 
facă cu deșeurile, cum se separă corect, pe 
categorii de materiale;

- MOTIVAŢIE - Cetățenii au nevoie de 
motivație, ceea ce îi poate face pe unii 
să reacționeze e posibil ca pe alții sa nu-i 
motiveze îndeajuns.

Plecând de la acești factori, care se află în 

interdependență, se proiectează și operează sistemul, 
ținând seama și de modul în care poate și trebuie sa 
fie implicată populația.

În primul rând trebuie luat în considerare faptul că 
amplasarea unui container într-o anumită zonă nu 
înseamnă că în mod automat populația va începe 
sa pună deșeurile în acel container și mai ales în 
mod corect, aşa cum este de dorit. E important ca 
recipientele să fie amplasate la o distanță acceptabilă 
pentru generatori, în proximitate și preferabil să fie 
pe rutele pe care aceștia le preferă, către locul de 
muncă sau destinațiile obișnuite. 

Al doilea factor este informarea și educarea. Pentru 
a determina populația să facă gestul de a separa 
deșeurile trebuie să știe cum și de ce. Înțelegerea 
gestului și mai ales a rezultatului acestuia este în cele 
mai multe cazuri determinantă. Mesajul trebuie sa fie 
clar și simplu pentru a fi înțeles de toata lumea. Din 
perspectiva operării sistemului, separarea corectă la 
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sursă înseamnă costuri și efort mai redus pe lanțul 
deșeurilor și rezultate finale mai bune, atât în ceea 
ce privește rata de capturare a deșeurilor reciclabile, 
cât și a calității acestora, implicit o valoare de piață 
mai bună. 

Motivația constă în pârghia care trebuie folosită în 
determinarea populației să facă ceea ce poate și ceea 
ce știe în legatură cu separarea la sursă a deșeurilor. 
Populația nu reacționează la același tip de stimuli. 
Pentru unii simpla informare și disponibilitatea 
containerelor de colectare separată în proximitate îi 
face să devină imediat participanți activi la sistem. 
Pentru alții comunicarea trebuie sa fie mai intensă 
și mai dedicată, adaptată situației lor particulare, 
astfel că un mesaj general nu este îndeajuns. O altă 
categorie de populație reacționează numai la stimuli 
financiari, astfel încât plata diferențiată cu creşterea 
semnificativă pentru plata deșeului rezidual va 
determina creșterea gradului de separare, conștienți 

fiind că asta înseamnă economie pentru ei. O abordare 
corectă este un mix, astfel încât sa fie convinși cât 
mai multi participanți.

Odată cu lansarea sistemului trebuie făcută și o primă 
evaluare a interesului pe care populația îl manifestă 
față de acesta. Ulterior, în mod periodic trebuie 
făcute evaluări repetate pentru a știi ce funcționează 
și ce nu. În acest mod se pot găsi soluții potrivite la 
problemele pe care populația le întâmpină, fie că 
vorbim de distanța până la container sau de modul 
în care este percepută operarea sistemului și chiar 
soluții pentru separea în spații limitate, aşa cum sunt 
apartamentele de mici dimensiuni. Un sistem atractiv 
și funcțional este mai bine perceput de populație, 
astfel încât curățenia containerelor și accesibilitatea, 
precum și modul în care se comportă operatorul 
care colectează deșeurile poate face diferența între 
acceptarea populației sau refuzul de a fi participantă 
la sistem.

8. MODELE DE SUCCES ÎN UE

În continuare sunt prezentate cateva modele de 
succes din țări ale UE, iar pentru exemplificare au 
fost alese sisteme din țările care sunt top 6, cu 
cele mai bune performanțe în reciclarea deșeurilor 
municipale în anul 2017, conform datelor EUROSTAT. 
Factorii de influență sunt în mare masură aceeași, dar 
există și particularităţi care sunt adaptate la nevoile 
sau specificul local. 

Aspectele comune se referă la responsabilitatea 
autorităților locale de a coordona, organiza sistemul 
de gestionarea a deșeurilor municipale, precum și de 
a monitoriza întreaga activitate, inclusiv atingerea 
țintelor de reciclare. 

8.1. Austria
Colectarea separată a deșeurilor este reglementată 
în Austria atat la nivel național, cât și la nivel 
regional. Colectarea separată este obligatorie pentru 
biodeșeuri, pentru hârtie și deșeurile de ambalaje. 
Pentru a sublinia importanța colectării separate și 
a reciclării în legislaţie sunt prevăzute atât ținte de 
reciclare cât și ținte de colectare, care variază de la 
40% pentru ambalajele compozite până la 80% pentru 
ambalajele de hârtie-carton și sticlă. Acest lucru a 
condus la creșterea ratei de capturate, atât în cazul 
deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor de hârtie, dar 
și pentru deșeurile organice, astfel că cca. 60% din 
deșeurile municipale generate se colectează separat. 

Autoritățile locale sau asociațiile municipalităților 
sunt responsabile să stabilească schema de colectare 
a deșeurilor. Modalitatea de colectare a fluxurior de 
deșeuri care se colectează separat este după cum 
urmează: 

- pentru hârtie (tipărituri, ziare, reviste, etc), 
colectarea se face în mai multe sisteme 
și include atât colectarea din ușă în ușă 
în pubele dedicate sau containere, prin 
containere în puncte de colectare stradale și 
centre municipale de colectare a deșeurilor. 
În anumite localități sistemul aplicat este o 
combinație a acestor trei modalități. Rata de 
conectare a populației la sistemul de colectare 
era în 2013, pentru acest flux de deșeuri, de 
145 containere la 1.000 de locuitori.

- pentru sticlă colectarea se face în pubele sau 
containere din ușă în ușă și prin sistem voluntar 
în puncte de colectare stradale sau centre de 
colectare municipale. Containerele de sticlă se 
golesc de regulă o dată pe săptămână în zona 
urbană și o dată pe lună în zona rurală. Rata 
de conectare națională este de 9 containere la 
1.000 de locuitori.

- deșeurile de ambalaje uşoare sunt colectate 
separat în pubele galbene în zona urbană și 
în saci galbeni în zona rurală prin sistemul de 
colectare din ușă în ușă, dar există și puncte de 
colectare stradale cu containere galbene unde 
populația poate să depună separat deșeurile 
de ambalaje ușoare. Aceste deșeuri se pot 
depune separat și în punctele de colectare 
municipale unde se colectează și alte fracții 
de deșeuri. Rata de conectare în sistemul cu 
containere este de 54 la 1.000 de locuitori și 
793 seturi de 6 saci la 1.000 de locuitori.

- deșeurile de metal se colectează în pubele 
sau containere albastre în unele regiuni, atât 
ambalaje metalice cât și alte deșeuri metalice 
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generate în gospodărie. Exista însă și cazuri în 
care deșeurile de ambalaje metalice, mai ales 
cele pentru băuturi sunt colectate împreună 
cu plasticul. Modalitatea de colectare este 
variată și poate fi din ușă în ușă, în puncte 
de colectare stradale cu containere căt și 
în centre municipale de colectare. Rata de 
conectare este de 7 containere la 1.000 de 
locuitori.

- biodeșeurile compuse din deșeurile de la 
bucătărie, plante și deșeuri de gradină sunt 
o altă fracție care se colectează separat 
din ușă în ușă. În cazul deșeurilor de la 
grădinărit acestea se pot colecta și în centre 
de colectare municipale. O altă modalitatea 
de gestionare este compostarea individuală 
sau în comunitate, care presupune separarea 
deșeurilor la sursă și compostarea în comun 
pentru mai multe gospodării.

Înfrastructura de colectare pentru populația din 
Austria asigură proximitatea pentru toate fluxurile de 
deșeuri care se colectează separat și astfel gradul de 
participare la sistemul de colectare este unul ridicat 
cu rezultate corespunzătoare. 

Rata de reciclare a deșeurilor municipale de 57.7 % în 
anul 2017. 

8.2. Belgia – Flandra
Autoritățile federale stabilesc viziunea, strategia și 
planul de acţiune în timp ce autoritățile locale sunt 
responsabile de organizarea colectării și tratării 
deșeurilor municipale. Acestea decid asupra modului 
în care se va desfăşura sistemul de operare și a 
mijloacelor financiare necesare. Modul de acoperire 
a costurilor este decis la nivelul autorității locale în 
funcție de specificul local. Se plătește o taxă fixă 
de gestionare a deșeurilor care asigură acoperirea 
costurilor fixe, în timp ce plata recipientelor de 
colectare (saci) acoperă partea de costuri variabile. 
Cetățenii au obligația să separe deșeurile iar acest 
lucru se întamplă, în 2017 cca 70% din deșeurile 
municipale au fost separate la sursa de generare. 
Este implementat sistemul plătești cât arunci prin 
plata diferențiată a sacilor de colectare a deșeurilor 
pe fluxuri de deșeuri astfel că sacii pentru deșeurile 
reziduale sunt cei mai scumpi, în unele cazul de cca 
10 ori. 

În Flandra se generează cca 60% din deșeurile din 
Belgia. În întreaga regiune colectarea deșeurilor 
reciclabile se face din ușă în ușă. Excepție face sticla 
care se colectează în containere stradale pe două 
fluxuri- sticla albă și sticla colorată. În zonele intens 
populate există și centre municipale de colectare, 
la care sunt arondați cca 20.000 locuitori. În aceste 
centre se colectează deșeuri de mari dimensiuni, 
textile, periculoase, precum și alte deșeuri care sunt 
generate în gospodarie (ex: DEEE) precum și alte 
deșeuri din categoria celor care se colectează din ușă 
în ușă (ex: deșeuri reciclabile). 

Biodeșeurile (deșeuri din bucătărie și de gradină) se 
colectează o dată la două săptămâni din ușă în ușă 
în cca 2/3 din localități, iar în restul localităţilor în 

centrele de colectare municipale, decizia fiind luată 
la nivel local.

Hârtia se colectează o dată pe lună din ușă în ușă, 
iar această fracție cuprinde atât tipăriturile cât și 
deșeurile de ambalaje. Pentru această fracție nu se 
folosesc containere sau alte recipiente, generatorilor 
li se solicită să le pună în cutii de carton devenite 
deșeuri sau legate cu sfoară, astfel se reduc costurile 
cu insfrastructura de colectare. 

Ambalajele usoare, plastic, metal și compozite 
se colectează în saci albaștri, de regulă la două 
săptămâni, sacii fiind achiziţionați contra cost de 
către generatori la un preț de aproape 10 ori mai 
mic decât cel pentru deșeurile reziduale, ceea ce 
determină populația să separe cât mai bine deșeurile 
la sursă.

Pentru aruncarea ilegală a deșeurilor sau arderea lor 
în gospodărie sunt aplicate amenzi care descurajează 
acest lucru. Taxa de depozitare este de 106,9 euro 
pe tona de deșeu rezidual ceea ce descurajează 
autoritățile locale să trimită deșeul către depozitare. 
În același timp autoritățile locale primesc subvenții 
pentru a dezvolta sistemul de colectare separată și de 
tratare a deșeurilor. Deșeurile care cad sub incidența 
răspunderii producătorului sunt gestionate în sistem 
“cost total net” cu plata integrală a sistemului de 
către producatorii de bunuri și a compensării acestuia 
cu veniturile încasate din vânzarea deșeurilor 
reciclabile. 

Comunicarea cu cetățenii este foarte intensă astfel 
încât aceștia stiu ce au de făcut și cum să o facă. În 
prezent 83% din cetățenii din Flandra sunt satisfăcuți 
de serviciul de gestionarea a deșeurilor municipale, 
o rată mare de încredere în sistem cu rezultate pe 
măsură. 

Rata de reciclare a deșeurilor municipale în Belgia 
pentru 2017 este de 53,7 %. 

8.3. Germania
În Germania responsabilitatea pentru gestionarea 
deșeurilor și protecția mediului este împărțită între 
guvernul național, statele federale și autoritățile 
locale. Prin actul german privind Economia Circulară 
emis în anul 2012 a fost stabilită o țintă de reciclare a 
deșeurilor municipale de 65% în anul 2020, care este 
mai ambițioasă decât cea din directiva europeană, 
precum și obligația de a colecta separat începând 
cu anul 2015 hârtia, plasticul, metalul, sticla și 
biodeșeurile. Statele federale și autoritățile locale 
sunt responsabile să implementeze cerințele legale 
atât cele care derivă din legislatia UE cât și cea la 
nivel național. Și pentru deșeurile de ambalaje 
de la populație țintele de reciclare sunt mai mari 
decât cele prevăzute de directiva UE: 36% plastic, 
60% materiale compozite, 75% sticlă, 70% oțel, 70% 
hârtie-carton și 60% pentru aluminiu. În Germania 
sistemul de gestionare a deșeurilor de ambalaje se 
face în sistem dual, adică organizațiile producătorilor 
gestionează un sistem paralel față de cel gestionat de 
autoritățile locale. Cu toate acestea, sunt localități 
în care a fost negociat și agreat ca aceste două 
sisteme să colaboreze și să se integreze. Motivația 
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a fost crearea unui sistem mai eficient în sprijinul 
populației, odată cu obligativitatea de a introduce 
“pubela de reciclare” pentru a crește reciclarea la 
plastic și metal. 

Hârtia se colectează pe flux separat în pubele 
albastre sau în saci, din ușă în ușă sau în puncte de 
colectare stradale. În foarte puține cazuri acest flux 
se colectează amestec cu alte reciclabile.

Sticla se colectează atât prin sistemul din ușă în ușă 
cât și prin puncte de colectare stradale, dar și în 
centre municipale de colectare a deșeurilor.

Plasticul și metalul se colectează împreună într-un 
flux separat fiind ușor de separat ulterior și fără a se 
contamina reciproc. Colectarea se face în pubele sau 
în saci galbeni, din ușă în ușă, prin puncte de colectare 
stradale sau în centre municipale de colectare. 

Biodeșeurile se colectează de la gospodării din ușă în 
ușă, în pubele maro (pentru deșeurile de la bucătărie) 
și prin centrele de colectare municipale, în special 
pentru deșeurile de grădină.

Rata de reciclare a deșeurilor în Germania pentru 
2017 este de 67,6 %, fiind astfel țara cu cea mai bună 
performanță în reciclarea deșeurilor municipale.

8.4. Italia
Planificarea gestionării integrate a deșeurilor se 
realizează la nivel regional iar metoda de colectare 
separată este decizia autorităților locale, astfel că nu 
există o uniformitate la nivel național, cu excepția 
fluxului de deșeuri de ambalaje care se face sub 
coordonarea organizației producătorilor. În acest caz 
fiecare municipalitate primește o anumită sumă de 
bani pe tona de deșeu de ambalaj pentru colectarea 
separată a acestei fracții. Multe municipalităti, 
mai ales în nordul Italiei, colectează separat și 
biodeșeurile. 

Principalul sistem de colectare separată în Italia 
este din ușă în ușă, puncte de colectare stradale și 
o combinație a celor două modalități. Centrele de 
colectare municipale sunt organizate și gestionate de 
autoritățile locale și aici se colectează deșeuri de mari 
dimensiuni, deșeuri periculoase, DEEE, anvelope și 
alte deșeuri speciale. Fluxurile de deșeuri reciclabile 
colectate în amestec sunt de regulă plasticul și 
metalul, fracție numită “multimateriale uşoare” și în 
unele cazuri sticlă, plastic și metal, fracție numita 
“multimateriale grele”. 

Hârtia și biodeșeurile se colectează în principal din 
ușă în ușă, în timp se plasticul, sticla și metalul se 
colectează în principal prin puncte de colectare 
stradale. 

Rata de reciclare în 2017 pentru Italia este în cazul 
deșeurilor municipale de 47,7%.

8.5. Olanda
Programul privind transformarea deșeurilor în resurse, 
stabileste obiective pentru deșeurile municipale 
astfel: separarea acestor deșeuri în proportie 
de 75% pana în anul 2020 și în plus o cantitate de 

maxim 100 kg de deșeuri reziduale generată pe 
locuitor anual. În conformitate cu Planul Naţional 
de Gestionare al Deșeurilor autoritățile locale sunt 
responsabile să realizeze colectarea separată și să 
comunice în mod corespunzător acest lucru către 
populație, iar provinciile trebuie să se preocupe 
de prevenirea deșeurilor și să organizeze sortarea 
acestora, monitorizarea activităţii, inclusiv tratarea 
corespunzatoare, în timp ce autorităţile centrale 
asigură reglementarea, activitatea de cercetare și 
comunicarea la nivel național. Fiecare municipalitate 
decide cu privire la sistemul de colectare separată a 
deșeurilor, cu menţiunea faptului că acestea trebuie 
să atingă țintele și să se conformeze cu direcțiile 
stabilite la nivel național. 

Astfel, sistemul de colectare separată este unic și 
adaptat la nevoile locale, însă există câteva aspecte 
comune, cum ar fi centrele de colectare municipale 
care există în fiecare localitate și în care se pot 
colecta separat toate categoriile de deșeuri care se 
generează în gospodarie, de la deșeuri reciclabile 
până la deșeuri periculoase și deșeuri reziduale. 
Diferențe între municipalități există în ceea ce 
privește sistemele de colectare din ușă în ușă și 
punctele de colectare stradale. În orașele mari se 
practică sistemul de colectare prin puncte stradale, 
iar în localitățile în care există spațiu suficient se 
face colectare din ușă în ușă. Colectarea separată 
a biodeșeurilor este generalizată și în foarte puține 
situații acestea se colectează în amestec cu deșeul 
rezidual. 

Reciclarea deșeurilor municipale este opțiunea 
preferată în Olanda, iar obiectivul stabilit în directiva 
UE a fost atins încă din anul 2009, mai devreme cu 11 
ani decât termenul limită. 

Rata de reciclare a deșeurilor municipale în anul 2017 
este pentru Olanda de 54,2%.

8.6. Slovenia 
În cazul Sloveniei măsurile luate atât la nivel legislativ 
cât și în implementare, au condus la rezultate pozitive 
și imediate. Una dintre cele mai importante măsuri a 
fost impunerea în legislație a separării biodeșeurilor la 
sursă începand cu 30 iunie 2011, atât pentru populație 
cât și pentru restul generatorilor, interzicerea 
amestecării acestor deșeuri și aplicarea de sancțiuni 
pentru nerespectarea legislației. Rezultatul a fost 
în practică pozitiv, astfel că separarea la sursă a 
biodeșeurilor a condus la o mai bună separare și a 
fracției de deșeuri reciclabile, calitatea și cantitatea 
fiind în creștere. 

Conform legislației și a documentelor de planificare, 
colectarea deșeurilor reciclabile trebuie facută prin 
puncte de colectare stradale, cel puțin unul pentru 
500 de locuitori, însă în multe cazuri autoritățile 
locale au luat decizia de a face colectare din ușă în 
ușă, ceea ce a condus la creșterea ratei de capturare. 
Cel puțin un centru de colectare municipal trebuie să 
fie disponibil în toate localitățile cu peste 8.000 de 
locuitori, cel puțin două astfel de centre în localități 
cu peste 25.000 de locuitori și în localități cu peste 
100.000 de locuitori câte un centru pentru fiecare 
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8.000 de locuitori. Aceste centre de colectare trebuie 
să fie dotate corespunzător și capabile să primească 
deșeuri din codul 20.01 și 15.01, incluzând:

- deșeuri de hârtie și carton de orice dimensiuni, 
inclusiv deșeuri de ambalaje;

- deșeuri de sticlă de orice formă și dimensiune 
inclusiv deșeuri de ambalaje;

- deșeuri de plastic, deșeuri de ambalaje de 
plastic și compozite;

- deșeuri de metal și ambalaje metalice;

- deșeuri de mari dimensiuni;

- deșeuri periculoase.

Toţi generatorii de deșeuri trebuie să aibă acces la 
sistemul de colectare separată, astfel că autoritățile 
sunt preocupate să facă acest lucru cât mai 
confortabil pentru generatori. Finanțarea se face de 
către generatori prin plata tarifelor care sunt de cca. 
8 euro/ lună pentru o gospodărie.

Rata de reciclare a deșeurilor municipale în Slovenia 
pentru 2017 este de 57,8 %. 

9. BUNE PRACTICI ÎN ROMÂNIA

În România sistemele de management integrat al 
deșeurilor au demarat cu dificultăți în cea mai mare 
parte a județelor, astfel încât rezultatele anticipate 
inițial nu au fost materializate. Cu toate că în 
legislația naţională au existat cerințe referitoare la 
colectarea separată a deșeurilor, lipsa de implicare 
la nivel local a condus la numeroase sincope. Ulterior 
aprobării și începerii derulării proiectelor SMID în 
cele mai multe din judeţe, UAT-urile au devenit mai 
conștiente de obligațiile și răspunderea pe care o au 
și a crescut astfel și nivelul de implicare. Cu toate 
acestea, în prezent există numai câteva proiecte pe 
deplin funcționale iar dintre acestea numai câteva au 
perioada de operare suficient de mare, astfel încât să 
se poată desprinde câteva concluzii concrete.

În continuare au fost selectate pentru prezentarea 
bunelor practici din România, exemple din județe în 
care sistemele funcționează de cel puțin doi ani.

9.1. Sistemul integrat de gestionare a 
deșeurilor în județul Covasna

În județul Covasna colectarea deșeurilor municipale 
se realizează, de către 4 operatori publici. Unul dintre 
punctele forte ale sistemului îl reprezintă această 
modalitate de gestionare a serviciului de colectare, 
prin delegarea directă a gestiunii serviciului către 
operatori publici, cu o supervizare mai riguroasă a 
acestora. 

Aria de acoperire a județului privind colectarea și 
transportul deșeurilor menajere și a celor colectate 
separat este de 100%.

Colectarea nu a făcut parte din aplicația de finanțare, 
dar a fost integrată în Sistemul de management 
integrat al deșeurilor județean și respectă cerințele 
legale în domeniul gestionării deșeurilor.  

În toate localitățile județului, în zona de case, 
deșeurile se colectează prin metoda “din poartă în 
poartă”, în saci transparenți. Cu toate ăa această 
metodă este mai costisitoare, s-a dovedit a fi mai 
eficientă. În zonele de blocuri colectarea separată a 
deșeurilor se realizează în pubele special destinate 
pentru acestea.

În mediu rural se încurajează compostarea individuală, 
iar în mediu urban în zona de case, biodeșeurile se 
colectează separat și se transportă săptămânal la 
stația de compostare. Ca program pilot, în unele 
blocuri a fost introdusă colectarea separată a 
biodeșeurileor.

Un alt punct forte al sistemului este plata serviciilor 
prin tarif, cu o rată de colectare mare, ceea ce asigură 
fluxul financiar.

Prin Aplicația de finanțare s-a construit Centrul de 
management integrat al deșeurilor, care cuprinde: 
un depozit conform, o stație de sortare, o stație de 
compostare și o stație de transfer. Deșeurile colectate 
separat și biodeșeurile se preiau gratuit de către 
operatorul Centrului.

Centrul de management integrat al deșeurilor este 
operat de către un singur operator economic iar, 
componentele acestuia se află în aceeași locație, cu 
excepția stației de transfer. Pentru o valorificare mai 
avantajoasă economic, în cadrul stației de sortare, 
deșeurile colectate separat se sortează în 18 fracții. 

Cantitatea lunară de deșeuri reciclabile colectate 
separat variază între 500 și 700 de tone ținând cont 
de influențele sezoniere. 

Rata de deviere de la depozitare pentru primele 8 
luni din anul 2019 este de 26% ca medie la nivelul 
județului.
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9.2. Eficientizarea sistemului de 
colectare separată în județul Sibiu

Sistemul de gestionare integrată a deșeurilor în judetul 
Sibiu a demarat în luna noiembrie 2016. Proiectarea 
sistemului a luat în considerare punerea la dispoziția 
populației de containere pentru colectarea separată 
pe 4 sau 5 fracții în funcție de zonă astfel:

A. În mediul urban colectarea, în municipiul Sibiu 
și Mediaş, prin puncte de colectare în zona de 
blocuri, astfel:

- Un punct de colectare cu containere de 1,1 mc 
la fiecare 250 locuitori pentru hârtie și pentru 
sticlă în municipiul Sibiu;

- Un punct de colectare cu containere de 1,1 
mc la fiecare 110 locuitori pentru hârtie în 
municipiul Mediaș;

- Un punct de colectare cu containere de 1,1 mc 
la fiecare 110 locuitori pentru plastic și metal, 
pentru deșeurile biodegradabile și pentru 
deșeurile reziduale;

B. În mediul urban colectarea în zona de case, în 
municipiul Sibiu și Mediaş se face pe 5 fracții, 
astfel:

- Prin puncte de colectare stradale arondate la 
250 locuitori pentru sticlă și pentru hârtie;

- În pubele de 240 litri sau containere de 1,1 
mc din ușă în ușă pentru plastic și metal, în 

funcție de numărul de familii;

- În pubele de 120 de litri, 240 litri sau containere 
de 1,1 mc din ușă în ușă pentru deșeurile 
biodegradabile, în funcție de numărul de 
familii;

- Colectare din ușă în ușă pentru deșeurile 
reziduale în pubele puse la dispoziție de către 
operator;

C. În restul localităților din mediul urban în zona 
de blocuri colectarea se face 4 fracții, astfel:

- În puncte de colectare arondate la 110 locuitori 
pentru deșeurile de hârtie, plastic și metal și 
pentru deșeurile reziduale;

- În puncte de colectare arondate la 250 
locuitori pentru sticlă;

D. În restul localităților din mediul urban în zona 
de case colectarea se face 4 fracții, astfel:

- În puncte de colectare stradale arondate la 
250 locuitori pentru hârtie și pentru sticlă;

- Din poartă în poartă în pubele de 240 litri 
pentru plastic și metal și pentru deșeul 
rezidual;

E. În zona rurală în judeţul Sibiu colectarea 
separată se face pe 5 fracții, astfel:

- Prin puncte de colectare stradale arondate la 
250 locuitori pentru hârtie și pentru plastic și 
metal, iar pentru sticlă prin puncte stradale 
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arondate la 110 locuitori;

- Deșeul rezidual se colectează din poartă în 
poartă în pubele;

- Deșeul biodegradabil se compostează în 
gospodarie, în compostoare individuale.

După aproape doi ani de funcționare odată cu 
apariția OUG 74/2018 a fost evaluată performanța 
sistemului și s-a constatat că în mediul rural 
sunt cele mai mari dificultati în ceea ce privește 
colectarea separată a deșeurilor reciclabile. Pentru 
adaptarea sistemului la noile cerințe legale în zona 
1 care cuprinde municipiul Sibiu și 21 de localități 
limitrofe s-au facut modificari în functionare astfel:

- în municipiul Sibiu, pentru deșeurile reciclabile 
de hârtie/carton care se colectau în zona de case 
în puncte de colectare stradale s-a introdus pubela 
albastră

- în zona rurală din Zona 1 de operare a fost introdusă, 
din poartă în poartă, pubela galbenă de 240l pentru 
colectarea separată a deșeurilor reciclabile plastic/
metal

- în zona periurbană dezvoltată a municipiului Sibiu 
(3 localități) a fost introdusă pubela maro pentru 
colectarea separată a deșeurilor verzi din poartă în 
poartă.

Distribuția acestor echipamente suplimentare s-a 
realizat în perioada februarie-mai 2019, iar operarea 
efectivă a început etapizat din mai 2019.

Impactul dezvoltării sistemului de colectare separată 
pentru aceste zone a fost unul major. Astfel, în perioada 
de operare mai 2019-august 2019 s-a înregistrat o 
creștere de 293% a cantităților de deșeuri reciclabile 
colectate din mediul rural față de perioada similară 
a anului 2018, iar în municipiul Sibiu s-a înregistrat 
o creștere de 33% față de perioada similară a anului 
2018.

Avantajele dezvoltării sistemului de colectare 
separată a deșeurilor prin introducerea 
pubelelor destinate fracțiilor reciclabile 
(plastic/metal și hârtie/carton):

•	 Percepția pozitivă a utilizatorilor și a 
edililor care remarcă efortul autorităților 
de a-i sprijini să colecteze separat deșeurile 
generate;

•	 Creșterea cantităților de deșeuri reciclabile 
colectate;

•	 Cea mai sigură cale de a atinge indicatorul de 
40% deșeuri reciclabile colectate din deșeurile 
reciclabile conținute în deșeurile municipale;

•	 Scăderea gradului de impurificare al fracțiilor 
reciclabile prin comparație cu cele colectate 
pe platforme publice (contaminare sub 15%);

•	 Refuzul de bandă poate fi trimis la valorificare 
energetică, cantitatea depozitată fiind 
aproape de zero;

•	 Posibilitatea de a conveni cu UAT-urile 

beneficiare reducerea fecvenței de colectare 
a deșeurilor reziduale, datorate reducerii 
cu până la 50% a volumului acestora după 
extragerea fracției reciclabile;

•	 Captarea unei noi categorii de generatori de 
astfel de deșeuri: utilizatorii non-casnici care, 
în general, au liberatea să aleagă colectorii 
autorizați de astfel de deșeuri. Prin plasarea 
de astfel de recipienți se face diferențierea 
cu colectorii autorizați, iar ADI beneficiază 
de costul net al fracțiilor de reciclabile de 
ambalaje, și nu doar de subventia OIREP 
pentru comunicare.

În plus, pubela pentru deșeuri reciclabile este o 
alternativă superioară celei de colectare în saci 
de plastic pentru că:

•	 Permite stocarea în conditii optime 
(protejarea la vânt și precipitații)

•	 Nu permite accesul animalelor (câini și pisici)

•	 Nu periclitează sănătatea publică

•	 Poate fi mediu de comunicare prin lipirea 
temporară de comunicări și informări.

Înrolarea tuturor generatorilor de deșeuri de pe raza 
UAT-urilor

În contextul dinamicii sociale și economice, 
înregistrarea tuturor utilizatorilor în vederea 
impunerii taxei /tarifului de salubrizare a devenit 
o provocare; eșecul unei astfel de acțiuni înseamnă 
repartizarea costurilor de colectare, tratare și 
eliminare a deșeurilor doar pe eșantionul înregimentat 
de utilizatori. Astfel, 2 măsuri complementare pot fi 
aplicate în paralel de ADI-uri:

•	 Ciparea pubelelor și permiterea golirii exclusiv 
a recipientilor înregistraţi în sistem, situație 
care detectează noi utilizatori sau utilizatori 
multipli în cadrul unei gospodarii, care nu au 
depus declarații ori nu au încheiat contracte 
cu operatorul;

•	 Includerea în Regulamentul de instituire a 
taxei a unei prevederi privind declaraţia 
în fals privitoare la numărul de membri ai 
gospodariei, ori a situației de a deține un 
spațiu nelocuit. Având în vedere cazurile 
destul de frecvente de declarare voluntar-
subdimensionată a numărului de membri 
ai gospodariei, ori cazul în care un spațiu 
declarat nelocuit nu mai are o rectificare 
la revenirea prorietarului, se consideră 
măsuri de contracarare. Reprezentanții 
autorităților locale își rezervă dreptul ca, 
prin terți delegați sau prin aparatul propriu, 
să facă verificări inopinante la locuințele 
plurifamiliale (asociaţiile de proprietari) 
pentru a consulta listele de întreținere, în 
vederea verificării folosirii apartamenului și a 
confruntării numărului de membri declarați. 
În situația identificării discrepanțelor se vor 
aplica penalizări corespunzatoare prevăzute 
de regulament.
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9.3. Rolul campanilor de informare și 
conștientizare în județul Argeș

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL 
Argeş reprezintă un exemplu de bună practică în 
informarea până la conştientizare a populaţiei în ce 
priveşte gestionarea corectă a deșeurilor. 

În anul 2012, după semnarea primelor contracte de 
delegare a serviciului de colectare şi transport a 
deșeurilor municipale, aparatul tehnic al asociaţiei 
a realizat că este necesară implementarea unei 
campanii de comunicare care să aibă continuitate 
și efect. Ideea a pornit de la dorinţa de a dezvolta 
un sistem de comunicare prin implicarea tuturor 
factorilor interesaţi în campanii și acţiuni concrete 
cu caracter continuu şi rezultate măsurabile prin 
implicarea socială. Sunt prezentate în continuare 
câteva dintre cele mai relevante proiecte de educare, 
informare și conștientizare.

A. “Selectează, gestul tău contează”

Principiile care au stat la baza strategiei de comunicare 
au fost: 

• Urmărirea unui rezultat pe termen lung, pornind 
de la realitatea din teren;

• Setarea unor obiective clare și măsurabile (în 
funcție de actorii implicaţi, infrastructura 
existentă, operator, lipsuri, capacităţi, soluția de 
colectare, frecvenţă, resursa materială, umană și 
timp);

• Acţiuni concrete îndeplinite pentru realizarea 
scopului. Implicarea tuturor factorilor interesaţi 
și asumarea rolurilor;

• Analiza rezultatelor şi revizuirea permanentă a 
strategiei - cheia înregistrării unui progres. 

La conferinţa de lansare a proiectului “Selectează, 
gestul tău contează” au fost învitate toate UAT-urile 
din Argeş dar şi entităţile/instituţiile partenere.

Pasul 1. Constituirea unei echipe de proiect formată, 
la început, din şapte persoane din cadrul A.D.I. și 
elaborarea unei strategii de comunicare, realizarea 
de obiective și acţiuni concrete, precum şi atragerea 
tuturor factorilor interesaţi. În prezent, există peste 
500 de voluntari activi în activităţile campaniei 
“Selectează, gestul tău contează”.

Pasul 2. Atragerea partenerilor şi încheierea de 
parteneriate cu toţi factorii interesaţi: operatori 
de colectare şi transport, unităţi administrativ-
teritoriale, Conșiliul Judeţean Argeş, Agenţia de 
Mediu, Garda de Mediu, Jandarmeria, Inspectoratul 
Şcolar, organizaţii care implementează răspunderea 
extinsă a producătorului, Universitatea din Piteşti, 
mass-media şi ONG–uri de profil. 

Pasul 3. Iniţiativă și acţiune.

Pasul 4. Evaluarea. 

•	 La nivelul judeţului Argeş au participat la 
activităţile inițiate de ADI SERVSAL peste 25.000 
de elevi de gimnaziu şi peste 15.000 de liceeni.

•	 Au fost distribuite aproximativ 5.000 de pachete 
de recipiente pentru colectare separată, 200.000 
de pliante şi 200.000 de saci pentru deșeuri 
reciclabile.

B. Oraşul Verde 

Oraşul Verde este o acţiune de maximă vizibilitate 
în activitatea de informare dar și o competiţie între 
oraşele din Argeş. Primăria oraşului care s-a implicat 
cel mai mult în decursul unui an de zile în activităţile 
de protecţie a mediului câştigă titlul și beneficiază 
de două zile de sărbătoare, cu activităţi eco-friendly. 
Anual, în toate municipiile și oraşele din judeţ s-au 
organizat evenimente tematice în cadrul cărora au avut 
loc întâlniri cu cetăţenii, au fost distribuite pliante cu 
informaţii referitoare la gestionarea deșeurilor şi saci 
pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile. 

În cadrul proiectului Oraşul Verde au fost informate 
peste 7.000 persoane în Piteşti, 3000 persoane în 
Mioveni, 1.000 persoane în Topoloveni și peste 3000 
în Cimpulung Muscel

C. Programul educaţional 

A.D.I. Servsal Argeş a mizat pe educaţia inversă, de la 
copil la adult, astfel că, au fost organizate, în cadrul 
şcolilor din judeţ, lecţii de ecologie, pe niveluri de 
vârstă, de la grădiniţă și până în mediul universitar. 

Au fost distribuite manualele „Învăţăm să reciclăm 
ambalaje”, destinate elevilor de clasa a III-a și scrisori 
către părinţi pentru preşcolari și elevii din clasele I, 
în toate școlile din Argeș. Lecţiile au conţinut codul 
culorilor reciclării și jocuri educative interactive cu 
tematică de mediu. Pentru elevi și studenţi au fost 
organizate workshop-uri de tip role-play şi s-a insistat 
pe lucrul în echipă. 

De asemenea, s-au dotat toate instituţiile şcolare 
(atât din sistemul public cât şi din cel privat) cu 
recipiente de colectare separată pentru interior.

D. Programul “ECOATITUDINE “

În anul 2015 a fost extinsă campania de informare în 
şcoli și a fost dezvoltată și la nivel naţional alături 
de revista INFOMEDIU EUROPA sub sigla programului 
“ECOATITUDINE“. Campania EcoAtitudine, derulată 
alături de cele mai importante instituţii ale statului 
care activează în domeniul protecţiei mediului, 
își propune schimbarea unor mentalităţi care 
să determine atitudini eco. S-a pus accent pe 
selectarea deșeurilor astfel încât generațiile tinere 
să conștientizeze că reutilizarea, reducerea și 
reciclarea sunt acțiuni ce stau la îndemâna fiecăruia 
dintre noi pentru protecția mediului. Se promovează 
selectarea deșeurilor încă din gospodărie, la școală, 
la serviciu și urmărim gestionarea corectă a acestora. 
Cu sprijinul copiilor, tinerilor şi ecovoluntarilor au 
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fost angrenate instituţiile publice și private pentru a 
construi împreună temelia unei societăți responsabile 
în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare. 

În acest sens, a fost gândit proiectul EcoAtitudine 
pe termen lung, cu caracter continuu și cu obiective 
multianuale. Implicarea instituţiilor publice 
responsabile și a comunităților locale (ADI-uri, 
primării, şcoli, operatori economici, cetățeni, elevi, 
profesori) în activităţi menite să protejeze mediul, 
pornind de la informarea cetățenilor până la acțiuni 
concrete de selectare a deșeurilor, de transport 
și reciclare, asigurând trasabilitatea acestora, cu 
obiectiv principal atingerea ţintelor de deviere. 

E. Monitorizare platforme de deșeuri

Proiectul este o activitate deşfăşurată anual de 
către ADI SERVSAL Argeş și are ca scop observarea 
comportamentului cetăţenilor cu privire la selectarea 
deşeurilor reciclabile și depunerea acestora la 
platforma de deșeuri, precum și informarea acestora 
cu privire la modalitatea corectă de colectare separată 
a deşeurilor reciclabile, dotarea participanţilor la 
sondaj cu saci menajeri.

Au fost monitorizate peste 300 platforme din Piteşti și 
Mioveni, câte 3 zile fiecare, în intervalul orar 08:00-
18:00. Fiecare platformă a fost monitorizată de 4 
voluntari/zi, 2 dimineaţa şi 2 după-amiaza. În proiect 

au fost implicaţi 80 de voluntari. Potrivit observaţiilor, 
se înregistrează o creştere a nivelului de conştientizare 
a populației, date care reies și din cantităţile de 
deșeuri colectate separat de către operatorul 
de colectare şi transport. În urma implementării 
campaniei de informare și constientizare, începând cu 
anul 2012 şi până astăzi am realizat o creştere de 20 % 
a cantităţii de deșeuri colectate separat și o reducere 
a cantităților de deșeuri biodegradabile colectate din 
mediul rural cu peste 12 000 tone /an prin devierea 
biodeșeurilor în compostoarele individuale, puse la 
dispozitie prin SMID. 

F. Monitorizarea zonelor de picnic

Începând cu anul 2013, ADI Servsal a făcut o tradiţie 
din activitatea de monitorizare a zonelor de picnic 
în perioada estivală. Scopul proiectului constă în 
monitorizarea zonelor special amenajate pentru 
astfel de activităţi de recreere, informarea şi 
conştientizarea turiştilor cu privire la gestionarea 
deșeurilor în zonele vizate. În urma acestor acţiuni 
reies rapoarte cu privire la nivelul de educaţie în rândul 
turiştilor montani, numărul autoturismelor care intră 
în zonele de picnic, cantităţile de deșeuri colectate 
din aceste zone precum și propuneri de îmbunătăţire 
a sistemului de management al deşeurilor din acele 
zone.
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Analizând rezultatele obținute de cele mai performante 
state la nivelul UE rezultă că separarea deșeurilor 
la sursă, cât mai aproape de locul de generare și 
calitatea deșeurior colectate, prin stabilirea tipurilor 
de fracții separate sunt principalele caracteristici ale 
sistemelor implementate. Un alt aspect relevant este 
modul de stabilire a responsabilităților care cad în 
sarcina autorităților locale, dar și gradul ridicat de 
implicare al acestora, astfel încât de cele mai multe 
ori acestea nu se limitează la îndeplinirea cerințelor 
minime legale. 

Sistemele de colectare separată sunt puse la dispoziția 
populației ținând cont de frecvența de generare 
a anumitor fracții. Astfel, pentru fluxurile care au 
o frecvență de generare mai mare se utilizează în 
special colectarea din ușă în ușă, cât mai aproape 
de locul de generare, așa cum este cazul deșeurilor 
de ambalaje cu excepția sticlei, a biodeșeurilor 
și a deșeurilor reziduale. Pentru sticlă se preferă 
colectarea în puncte stradale de colectare, iar 
pentru alte categorii de deșeuri care au o frecvență 
mai redusă de colectare sunt amenajate centre de 
colectare publice.

Calitatea deșeurilor colectate necesită o bună 
separare la locul de generare astfel încât diferitele 
fracții să nu se contamineze recicproc și să poata fi 
ulterior sortate și reciclate asigurând o calitate bună 
a deșeului reciclat. Fracțiile separate sunt:

- Deșeurile reciclabile pe trei categorii: hârtie 
în flux separat, sticla în flux separat, plastic 
și metal în flux multimaterial, împreună cu 
deșeurile compozite;

- Biodeșeurile: se colectează atât din ușă în 
ușă, dar și în containere stradale;

- Alte categorii de deșeuri reciclabile sunt 
colectate în centrele de colectare municipale 
(de exemplu: DEEE, textile, deșeuri 
voluminoase, deșeuri periculoase, etc);

- Deșeurile reziduale se colectează din ușă în 
ușă.

Proiectarea sistemelor în localități depinde de 
arhitectura locală, de aglomerarea urbană și este 
adaptată la necesitățile locale fără să fie compromise 
obiectivele stabilite la nivel naţional. Comunicarea 
cu populația şi satisfacția acestora față de serviciul 
prestat este o preocupare continuă, ceea ce permite 
luarea unor decizii fundamentate pentru asigurarea 
creșterii performaței.

Ținând cont de experiența statelor cu cea mai bună 

performanță în UE, dar și de experiența acumulată în 
proiectele aflate în derulare din țara noastă, apreciem 
că pentru situația din România se pot desprinde 
următoarele recomandări principale:

Fracții colectate – stabilirea fracțiilor coectate 
depinde de finalitatea operațiior la care acestea vor 
fi supuse pentru asigurarea obținerii unui deșeu de 
calitate care să poată fi valorificat în mod superior. 
Astfel, pentru a asigura acest lucru este necesară 
separarea la sursa de generare și prevenirea 
contaminării fluxurilor, tinând cont de compatibilitatea 
lor, de cerințele de calitate impuse de industria de 
reciclare și valorificare și de tehnologiile disponibile. 
La stabilirea fracțiilor colectate separat trebuie să 
ținem cont de asemenea, de cantitatea și frecvența 
de generare. Recomandarea este ca fluxul de deșeu 
reciclabil să fie colectat pe trei fractii: sticlă și hârtie 
în flux monomaterial și plastic, compozite și metal 
in flux multimaterial. Biodeșeurile care reprezintă 
cea mai mare proporție din deșeul municipal, trebuie 
colectate în flux separat, evitând astfel contaminarea 
celorlalte fluxuri și asigurând astfel și obținerea unui 
compost de calitate. În plus, în acest fel se poate 
reduce cu success frecvența de colectare a deșeurilor 
reziduale cu influență asupra diminuării costurilor. 
Deșeurile cu o frecvență mai redusă de generare este 
recomandat să fie colectate separat în centre publice 
de colectare amenajate în fiecare localitate.

Proximitatea – participarea populației la funcționarea 
sistemului este principala condiție, iar acest lucru 
depinde de modul în care aceasta poate accesa 
sistemul. Numărul recipientelor de colectare puse la 
dispoziție și distanța față de sursa de generare poate 
face diferența între decizia de a participa sau nu la 
sistemul de colectare separată. Este dovedit faptul că 
în cazul colectării din ușă în ușă rata de participare a 
crescut iar separarea este mai bună, așa încât acolo 
unde acest lucru este posibil este recomadat să se 
aplice. În caz contrar trebuie identificate spații de 
amplasare cât mai aproape de generatori, pe rutele 
preferate.

Adaptarea operării la condițiile locale – utilizarea 
unor anumite recipiente de colectare trebuie decisă 
cu luarea în considerare a condițiilor locale, a rutelor 
de transport disponibile și a condițiilor climatice 
și sezoniere. Operarea corectă a sistemului și 
întreținerea corespunzătoare a acestuia, curățenia 
punctelor de colectare și golirea containerelor pe 
fluxuri fără amestecarea conținutului diverselor 
fracții influențează participarea populației la sistem. 

Plata serviciului și asigurarea fluxurilor financiare 

10. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI



37

– funcționarea în condiții de eficientă necesită 
acoperirea integrală a costurilor, ceea ce presupune 
ca fiecare generator să plătească pentru serviciul 
de care beneficiază. Stabilirea modului de plată 
rămâne la latitudinea autorității locale care trebuie 
să țină cont de toate contrângerile, având ca obiectiv 
principal atingerea țintelor de reciclare și diminuarea 
cantității de deșeuri depozitate. Dezechilibrul 
financiar al sistemul se reflectă în blocarea funcționării 
acestuia și implicit în costuri mai mari datorate plății 
de penalități.

Comunicarea – informarea participanților la sistem 
și educarea acestora crește implicarea și respectiv 
participarea cu rezultate concrete în operare. 
Comunicarea trebuie să fie continuă și adaptată 
la diferitele categorii de generatori pentru a crea 

comportamente. Mesajele trebuie adaptate fiecărei 
etape operaționale, astfel încât populația să înțeleagă 
fiecare modificare care apare în modul de operare al 
sistemului și să o susțină printr-o implicare activă.

Monitorizarea sistemului – cunoaşterea permanentă a 
modului în care funcționează sistemul și identificarea 
în faza incipientă a problemelor asigură o funcționare 
optimă. În acest sens, stabilirea de indicatori și a 
unui program de monitorizare continuă poate face 
diferența între un sistem eficient și funcțional și un 
sistem în blocaj. În cadrul programului de monitorizare 
trebuie urmărite atât aspectele operaţionale cât și 
comportamentul și implicarea tuturor actorilor de pe 
lanț, plecând de la generatori și până la operatorii care 
gestionează sistemul în toate etapele operaționale.
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