RAPORT PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR IN
MUNICIPIUL BUCURESTI

IIn prezent colectarea
l
separata a deseurilor
d
il
i Municipiul
in
M i i i l
Bucuresti se deruleaza prin intermediul proiectelor pilot derulate de
operatorii de salubrizare.
Prin aceste proiecte pilot s-au
s au amplasat pe domeniul public
containere pentru deseuri de hartie-carton, sticla, plastic astfel:
•
in 431 locatii containere de 1.1 m3
•
in 54 locatii containere tip iglu de 1,2
1 2 m3,
•
in 376 locatii containere tip iglu de 2,5 m3,
•
in 113 locatii containere tip iglu de 3 m3
De asemenea,, s-au distribuit saci,, containere,, europubele
p
pentru
p
colectarea separata a deseurilor recuperabile de la asociaţii de
proprietari, unitaţi de învăţământ şi agenţi economici.
Separarea deşeurilor în afara sistemelor pilot se efectuează în
staţii de sortare detinute de operatorii de salubrizare si de administratorii
depozitelor de deseuri.

Deseurile vegetale rezultate din deseurile municipale sunt
predate la Staţia de prelucrare şi tocare a materialelor vegetale a
Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti cu o capacitate
de 10.000 t/an.
Pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice colectate de la populatie,
populatie au fost amenajate in
Municipiul Bucuresti 27 de puncte de colectare, repartizate astfel:
• Sectorul 1- 2 puncte
• Sectorul
S t l 2 - 2 puncte
t
• Sectorul 3 - 15 puncte
• Sectorul 4 - 6 puncte
• Sectorul 5 - 1 punct
• Sectorul 6 – 1 punct

•

•

•

Din anull 2010 pana in
Di
i anull 2015,
2015 Primaria
Pi
i Municipiului
M i i i l i Bucuresti
B
ti
a atins tinta de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale şi
asimilabile colectate şi încredintate spre depozitare cu 15%,
conform Ordonanţei de Urgenţă nr.
nr 196/2005 (actualizată)
privind Fondul de Mediu evitand astfel plata unei amenzi de 100
lei pentru fiecare tonă de deşeuri depozitată peste obiectivul
stabilit.
Activitatile de reducere a cantitatilor de deseuri depozitate au fost:
colectare separată si valorificare, incinerare in fabricile de
ciment si compostare deseuri verzi.
Pana in anul 2013 responsabilitatea platii contributiei de 100
lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu
15% a cantităţilor de deşeuri municipale, a revenit numai
Primariei Municipiului Bucuresti, iar din luna august 2013 (conform
O.U.G. nr.31/2013), aceasta responsabilitate revine si Primariilor
de sector, dar p
pana in p
prezent, tinta de reducere cu 15 % a fost
indeplinita doar de Primaria Municipiului Bucuresti

• Pentru atingerea obiectivelor privind deşeurile de
echipamente
hi
t electrice
l t i şii electronice
l t
i colectate
l t t de
d la
l
populatie, au fost amenajate in Municipiul Bucuresti
27 de puncte de colectare, repartizate astfel:
• Sectorul
S t l1
1- 2 puncte
t
• Sectorul 2 - 2 puncte
• Sectorul 3 - 15 puncte
• Sectorul 4 - 6 puncte
• Sectorul 5 - 1 punct
• Sectorul 6 – 1 punct

• Cantitatile de deseuri colectate separat in anul
2014 de catre operatorii de salubrizare au fost:
– metal 915 t
– hartie-carton 9.658 t
– plastic 9
9.318
318 t
– sticla 3.457 t
– DEEE 50 t
– lemn 703 t
– deseuri
d
i vegetale
t l compostate
t t 13.607
13 607 t
– umplutura- 9.541 t
– energetic
ti 51.543
51 543 t

Ca urmare a republicarii in septembrie 2014 a Legii 101/2006 privind
serviciul de salubrizare a localitatilor, Municipiul Bucuresti are obligatia de a
realiza Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu si lung a
serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti. Aceasta strategie
a fost aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 82/2015.
• Strategia
g
de dezvoltare ş
şi funcţionare
ţ
pe termen mediu si lung
p
g a
serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti stabileste directiile
de actiune pentru realizarea serviciului de salubrizare dupa delegarea acestuia
la nivelul fiecarui sector.
•Aceasta
A
t strategie
t t i prevede
d ca la
l nivelul
i l l Municipiului
M i i i l i Bucuresti
B
ti se va
implementa un sistem de colectare integrată, bazat pe minim 4 containere şi
anume: deşeuri biodegradabile, deşeuri de hârtie-carton, deşeuri mase plastice
şşi deşeuri
ş
de sticlă/metal. Colectarea direct la sursă se va face în p
primul an de
la intrarea în efectivitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare, pe 2 fracţii: umedă şi uscată. După 2 ani se extinde colectarea
separată, acolo unde este posibil, la 4 fracţii. După 5 ani de la începerea
operării serviciului de salubrizare,
salubrizare colectarea separată pe cele 4 fracţii este
obligatorie.

• Până anul 2025 este obligatoriu a se realiza în interiorul
cartierelor „insule” de colectare separată a deşeurilor.
Aceste “insule” vor conţine platforme pe care se vor
amplasa recipienţi pentru colectarea separată a
deşeurilor. Aceste spaţii vor fi delimitate şi semnalizate
corespunzător.
p
Se vor lua măsuri ca accesul să se facă
doar de către cei deserviţi. Anual delegatarul serviciului
va raporta Primăriei Municipiului Bucureşti stadiul de
îndeplinire a acestei cerinţe.
cerinţe
• Tototdata pentru deseurile vegetale se va implementa
g
de dotare cu unităţiţ de compostare pentru
un program
locuinţele individuale care produc deşeuri vegetale prin
intermediul operatorilor de salubrizare.

•

În termen de 2 ani de la intrarea în efectivitate a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului public
de salubrizare se va implementa
p
sistemul unitar de
colectare separată a uleiurilor vegetale provenite din
gospodăriile populaţiei. Modul de implementare al
acestuia se va stabili în baza unui Studiu realizat de
P i ă i Municipiului
Primăria
M i i i l i Bucureşti.
B
ti Tot
T t în
î Studiul
St di l de
d
fezabilitate se vor stabili şi sistemele de neutralizare şi
valorificare a acestui tip de deşeuri

•

•

•

Tot strategia prevede ca la nivelul Municipiului Bucuresti se va
realiza un incinerator de deşeuri municipale cu cogenerare de
înaltă eficienţă care va produce energie termică şi energie
electrică. Această instalaţie de ardere va avea o capacitate de
300.000- 350.000 t/an deşeuri, perioada de funcţionare de 8000
ore/an
/
şii va produce
d
aproximativ
i ti 124.400
124 400 MWh/an
MWh/
energie
i
electrică şi 335.000 MWh/an de energie termică, obţinându-se
astfel energie termică şi electrică (din surse regenerabile aşa cum
solicită Directivele Uniunii Europene),
Europene) contribuind la atingerea
ţintelor de reducere a deşeurilor. Acest incinerator se va realiza din
fonduri europene
In prezent se deruleaza contractul de Achizitie a serviciilor de
consultanta si asistenta preliminara, necesara pregatirii proiectului
''Instalaţiei de tratare termică şi valorificare energetică a deşeurilor
municipale din Municipiul Bucureşti
Bucureşti'' si anume asistenta aferenta
elaborarii Caietelor de Sarcini pentru contractele de Asistență
Tehnică și Asistenta pentru Managementul de proiect, inlusiv
pentru intocmirea documentelor necesare obtinerii finanțarii
p
ț
din
fonduri europene a contractelor de asistenta”

• La baza Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe
termen mediu si lung a serviciului public de
salubrizare
l bi
în
î Municipiul
M i i i l Bucureşti
B
ti sta
t sii Planul
Pl
l de
d
Gestionare al Deşeurilor în Municipiul Bucureşti”.
• Acest plan a fost revizuit in anul 2015, iar in prezent se
afla in faza de evaluare de mediu. Planul de gestionare
al deseurilor stabileste pentru fiecare tip de deseu
modalitati si instalatii de valorificare,
valorificare neutralizare a
deseurilor astfel incat sa fie atinse tintele pe care
Municipiul Bucuresti le are de indeplinit.

Principalele tinte in domeniul gestiunii deseurilor pe care Municipiul
Bucuresti sunt:
Legea nr
nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
deşeurilor,
republicata:
•Autorităţile locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 sã asigure colectarea
separatã pentru cel puţin urmãtoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic
şi sticlã.
•Autorităţile locale au obligaţia sã atingã, pânã în anul 2020, un nivel de
pregãtire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totalã a
cantitãţilor
titãţil de
d deşeuri,
d
i cum ar fi hârtie,
hâ ti metal,
t l plastic
l ti şii sticlã
ti lã provenind
i d
din deşeurile menajere şi, dupã caz, provenind din alte surse, în mãsura în
care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile
menajere
j
•Autorităţile locale au obligaţia sã atingã, pânã în anul 2020, un nivel de
pregãtire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materialã,
inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizeazã deşeuri pentru a
î l
înlocui
i alte
lt materiale,
t i l de
d minimum
i i
70% din
di masa cantitãţilor
titãţil de
d deşeuri
d
i
nepericuloase provenite din activitãţi de construcţie şi demolãri, cu
excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din
Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002,, cu completãrile
p
ulterioare

Principalele tinte in domeniul gestiunii deseurilor pe care
Municipiul Bucuresti sunt:

Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2005 (actualizată) privind Fondul de
Mediu
•Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor, trebuie sa indeplineasca
obiectivul anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate
prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin
serviciul public de salubrizare şi plata unei amenzi de 100 lei pentru
fi
fiecare
t ă de
tonă
d deşeuri
d
i depozitată
d
it tă peste
t acestt obiectiv.
bi ti

Principalele tinte in domeniul gestiunii deseurilor pe care Municipiul
Bucuresti sunt:

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata
•Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un
sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase
plastice, metale şi sticlă.
• În
Î situaţia
it ţi în
î care nu este
t posibilă,
ibilă din
di punctt de
d vedere
d
t h i economic,
tehnic,
i all
protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de
calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare,
implementarea
p
unui sistem de colectare separată
p
pe minimum 4 fracţii,
p
ţ ,
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem
de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi
uscat, şi de sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii

SANCTIUNI

• Directia Generala de Politie Locala a aplicat
p
in anul
2015- 492 sancțiuni în valoare de 870.500 lei pentru
nerespectarea HCGMB 120/2010 – privind aprobarea
Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului
București;

