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CUVÂNT ÎNAINTE 

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor este un document strategic util pentru 
urmărirea fluxurilor de deşeuri, pentru organizarea gestionării acestora, inclusiv în ce 
priveşte estimarea necesarului de investiţie pentru atingerea ţintelor prevăzute la 
nivel judeţean ce decurg din implementarea aquis-ului comunitar în domeniu.  
 

Planul reprezintă o obligaţie legală a Consiliului Judeţean Ilfov, în colaborare cu 
Agenţia pentru protecţia Mediului Ilfov prin care se urmăreşte: 

• Obţinerea datelor şi informaţiilor necesare descrierii situaţiei existente şi a 
datelor de intrare în modelele tehnico-economice pe care se fundamentează 
calculul capacităţii infrastructurii de colectare, transport,  depozitare, tratare şi 
reciclare a deşeurilor; 

• Identificarea infrastructurii şi echipamentelor necesare pentru respectarea 
responsabiliăţilor care revin autorităţilor locale  din planul  de implementare al 
directivelor referitoare la  gestionarea deşeurilor; 

• Estimarea nevoii de investiţie pentru respectarea responsabiliăţilor care revin 
autorităţilor locale  din planurile  de implementare al directivelor; 

• Fundamentarea predicţiilor privind fluxurile de deşeuri menajere şi asimilabile 
celor menajere în judeţul Ilfov, în vederea dimensionării capacităţilor de 
colectare, trasport, depozitare şi reciclare, precum şi a celor necesare 
colectarii şi tratării  deşeurilor biodegradabile, deseurilor din echipamente 
electrice, nămolurilor de la staţiile de epurare şi vehiculelor scoase din uz. 

 
Planul judeţean de gestionare a deşeurilor a fost întocmit pe baza datelor şi 

informaţiilor obţinute de la următoarele instituţii: 
• Agenţia pentru Protectia Mediului Ilfov (APM –Ilfov); 
• Agenţia Regională de Protecţia Mediului Bucureşti-Ilfov (ARPM-Bucureşti-

Ilfov); 
• Consiliul Judeţean Ilfov (CJ –Ilfov); 
• Directia Judeţeană de Statistică Ilfov (DJS-Ilfov); 
• Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Autovehicule (APIA); 
• Agenţia Naţională pentru Reglementarea Serviciilor Comunale (ANRSC).  
 
Pentru detalierea tehnologiilor aplicabile au fost utilizate documente disponibile 

pe INTERNET, prezentări independente ale utilajelor şi tehnologiilor folosite în 
managementul deşeurilor, studii de caz. Obţinerea informaţiilor necesare a fost 
posibilă datorită sprijinului colaboratorilor din instituţiile enumerate, în special al 
domnului inginer Danila Vieru (APM Ilfov) şi al domnului Leonard Craciun (CJ Ilfov) 
cărora le adresăm cuvenitele mulţumiri. 

 
Implementarea eficientă a Planului judeţean de gestiune a deşeurilor solicită un 

efort comun din partea tuturor celor implicaţi, primăriilor oraşelor şi comunelor din 
judeţul Ilfov, serviciilor deconcentrate ale statului cu responsabilităţi în domeniul 
protecţiei mediului şi, nu în ultimul rând, din partea populaţiei şi a  conducerii  
companiilor comerciale şi  fermelor din judeţ. Succesul planului depinde de 
implicarea activa a acestora. 

 
Preşedinte al Consiliul Judeţean Ilfov, 

 

Cristache RĂDULESCU 

Director Executiv al Agentiei pentru  

Protecţia Mediului Ilfov, 

Ing. Genica BĂDĂNOIU 
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1 INTRODUCERE 

1.1 Baza legală a PJGD şi motivele elaborării acestuia 
 

Legea 27/2007 stabileşte obligativitatea şi condiţiile elaborării Planului Judeţean 
de Gestionare a Deşeurilor, după cum urmează1:   
 

"Art. 83. - (1) În baza principiilor şi obiectivelor din Planul naţional de 
gestionare a deşeurilor şi a cadrului general şi metodologiei de elaborare a 
planurilor regionale şi judeţene prevăzute la art. 85, se elaborează/realizează 
planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, 
de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeteana pentru 
protecţia mediului, denumita în continuare APM, sub coordonarea ARPM, şi 
Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în 
continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 
colaborare cu APM Bucureşti, sub coordonarea ARPM Bucureşti." 
 
7. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul 
cuprins: 
 
"Art. 84. - (1) Studiile, expertizele şi proiectele necesare pentru elaborarea 
planurilor de gestionare a deşeurilor pot fi încredinţate unor structuri 
specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice." 

 
 

Din punct de vedere legal, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 
stabileşte, la art.3, obiectivele prioritare naţionale ale gestionării deşeurilor, la 
care contribuie Planul judeţean: 
 

”a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de 
periculozitate al acestora prin: 

1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse 
naturale; 
2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin 
modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel 
mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozitatii 
deşeurilor ori asupra riscului de poluare; 
3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finala a 
substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării; 

b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt 
proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca 
sursa de energie.” 

 
In vederea respectării obligaţiilor ce decurg din acquis-ul comunitar, Planul 

judeţean este necesar şi util pentru transpunerea la nivel judeţean şi local a Planului 
de implementare a Directivei Depozitarea deşeurilor ăn România (1999/31/CE), 

                                                
1 Articolul I punctul 10 al Legii 27/2007, ce introduce alineatul (1) al articolului 83 al 
Ordonantei de Urgenta 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicate in Monitorul 
Oficial nr. 38 din 2007.  
1.  
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ce stabileşte ca obiectivele gestionarii deşeurilor in România trebuie să aiba la baza 
ordinea prioritatilor stabilita la nivel european si anume:  

• prevenirea aparitiei;  
• reducerea cantitatilor;  
• recuperarea materiala si energetica;  
• eliminarea – incinerare, depozitare.  

 
În ceea ce priveşte depozitarea deseurilor, în planul de implementare a directivei 

sunt stabilite următoarele obiective:  
• ο reducere a cantităţilor de deşeuri care trebuie depozitate (prin evitarea 

apariţiei, recuperare materială şi energetică);  
• ο reducere a cantitatilor de deseuri biodegradabile care trebuie depozitate 

(prin introducerea  colectarii separate si recuperarea anumitor tipuri de 
deseuri municipale si prin tratarea mecano-biologica a deseurilor municipale 
depozitate);  

• ο asigurare a condiţiilor pentru depozitarea deşeurilor periculoase tratate în 
scopul de-nocivizării;  

• ο implementare a planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel judetean şi 
regional. 

 
Planul judeţean de gestionare a deşeurilor reprezintă un document programatic 

pentru autorităţile judeţene şi cele locale, ce contribuie la atingerea obiectivelor 
Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor. In acelasi timp, Planul judeţean 
detaliază şi completează Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor în regiunea 
Bucureşti-Ilfov, reprezentând cadrul de planificare pentru: 

• Conformarea cu politica de deşeuri şi atingerea ţintelor propuse: planul 
judeţean de gestionare a deşeurilor contribuie la implementarea politicilor 
şi la atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării deşeurilor pe plan 
naţional şi regional; 

• Stabilirea necesarului de infrastructură şi echipamente caracteristice 
pentru gestionarea deşeurilor: planul judeţean  de gestionare a deşeurilor 
prezinta fluxurile şi cantităţile de deăeuri care trebuie colectate, reciclate, 
tratate şi/sau eliminate în vederea estimării necesarului de investiţie; 

• Controlul tipurilor de tehnologii aplicabile: prezentarea fluxurilor de 
deşeuri asigură identificarea domeniilor în care sunt necesare măsuri 
tehnologice speciale pentru eliminarea sau minimizarea cantităţilor 
anumitor tipuri de deşeuri; 

• Prezentarea cerin’elor economice şi de investitie: planul judeţean de 
gestionare a deşeurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea 
cerinţelor financiare pentru înfiinţarea şi operarea schemelor de colectare, 
reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor. Pe aceasta bază, pot fi 
determinate necesităţile pentru investiţiile în instalaţii de reciclare, tratare 
şi eliminare a deşeurilor. 

 
Planul este necesar pentru respectarea la nivel local a principiilor de bază 

ale gestionării deşeurilor:  
• Principiul protecţiei resurselor primare - stabileşte necesitatea de a 

minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor 
neregenerabile;  

• Principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării BATNEEC 
(“Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive”);  

• Principiul prevenirii stabileşte ierarhizarea activităţilor de gestionare a 
deşeurilor, în ordinea descrescătoare a importanţei;  
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• Principiul poluatorul plăteşte, reprezinta obligatia celui care utilizeaza 
resursele libere ale mediului sa plateasca pentru aceasta, corelat cu 
principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii 
utilizatorului;  

• Principiul substituţiei stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime 
periculoase cu materii prime nepericuloase;  

• Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei stabileşte că 
deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate pe cât posibil pe teritoriul 
naţional;  

• Principiul subsidiarităţii stabileşte acordarea competenţelor;  
• Principiul integrării stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac 

parte integrantă din activităţile social-economice care le generează.  
 

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor este în deplină conformitate cu 
principiile şi obiectivele Planului naţional de gestionare a deşeurilor şi cu Planul 
Regional de Gestionare a Deşeurilor, precum  şi cu legislaţia română şi europeană 
aplicabilă în domeniu. 
 

1.2 Evaluarea Strategică de Mediu 

 
Etapele parcurse pentru elaborarea planului judetean de gestionare a deşeurilor 

au fost următoarele: 
 

1 IDENTIFICAREA NECESARULUI DE DATE DE INTRARE ÎN 
CONFORMITATE CU METODOLOGIE IMPUSĂ 

2 Stabilirea surselor pentru datele necesare: EUROSTAT, Agentia de 
protectia mediului Ilfov, Consiliul Judetean Ilfov, Directia Judeteana de 
statistica, Asociatia Producătorilor si Importatorilor de Autovehicule 

3 Analiza surselor de date existente în vederea verificării acurateţei datelor 
de intrare 

4 Stabilirea responsabilitătilor autorităţilor judeţene în  atingerea 
obiectivelor si tintelor din planurile de implementare ale directivelor cu 
privire la gestionarea deseurilor 

5 Clarificarea situatiei actuale a organizării institutionale a gestionarii 
deseurilor, inclusiv operatorii de salubritate pe fiecare zona şi tipul de 
contract dupa care se realiezaza colectarea si transportul deseurilor in 
judet, alocarea localitatilor din judetul Ilfov la depozitele de deseuri 
existente 

6 Identificarea, prezentarea si detalierea tehnologiilor potrivite pentru 
valorificarea cat mai eficienta a fractiunilor separate de deseuri; 

7 Obtinerea rezultatelor partiale privind  estimarea capacitatilor de 
colectare/transport/depozitare si reciclare 

8 Discutarea cu APM Ilfov şi reprezentanti ai CJ Ilfov a  tipurilor de investiţii 
propuse pentru atingerea ţintelor din planurile de implementare ale 
directivelor 

9 Estimarea preliminară a costurilor pentru tratare, colectare şi 
eliminare a deşeurilor 

10 Consultarea publicului 
11 Elaborarea planului de măsuri de implementare  
12 Identificarea indicatorilor de monitorizare a Planului de 

implementare şi analiza acestora 
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1.3 Scopul şi limitele Planului Judeţean de Gestiune a 
Deşeurilor 

Scopul planului judeţean de gestiune a deşeurilor 
Principalul scop al planului este de a stabili cadrul de programare judeţean 

pentru asigurarea unui sistem  de gestionare a deşeurilor în conformitate cu cerinţele 
şi priorităţile naţionale şi ale Uniunii Europene Pe baza acestui plan fi planificate 
investiţiile şi măsurile de organizare care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi 
atingerea ţintelor din Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi din Planul 
regional de gestionare a deşeurilor. 
 
Limitele planului judetean de gestiune a deseurilor 

Planul judeţean enumeră şi propune metode de colectare şi tehnologii de tratare 
şi reciclare a deşeurilor, dar nu poate prezenta în detaliu o soluţie tehnică şi 
economic viabilă pentru o anumită investiţie determinată. Din acest punct de 
vedere el poate reprezenta doar un punct de plecare pentru investitiile necesare 
pentru conformarea cu aquis-ul comunitar in domeniu.  
 

Elaborarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor a pornit de la date de 
intrare privind cantităţile de deşeuri care sunt în majoritate estimări bazate pe mediile 
naţionale sau regionale şi ale UE şi nu pe măsurători locale. Condiţiile şi 
caracteristicile  locale au însa un rol important în determinarea compoziţiei deşeurilor, 
fluxurilor şi posibilitatilor practice de management, astfel încât pentru fundamentarea 
precisă a capacităţilor de procesare necesare este necesară obţinerea unor date 
de intrare într-o măsura mai mare rezultate din măsuratori.  
 

Planul judeţean nu detaliază conţinutul Studiilor de Fezabilitate, deşi o parte 
din informaţiile prezentate, în special cele referitoare la cantităţile de deşeuri estimate 
şi la tehnologiile utilizabile faciliteză elaborarea  caietelor de sarcini pentru proiectele 
de investitii şi chiar elaborarea studiilor de fezabilitate.  Ca urmare, planul nu descrie 
necesarul de proiecte tehnice şi nu include calculul costurilor de execuţie sau 
de procurare a echipamentelor şi utilajelor necesare.  
 

Deşi planul oferă informaţii esenţiale despre infrastructura de transport, 
populaţia ce urmează a fi deservită şi folosinţele terenului, fundamentarea deciziei 
de amplasare a staţiilor de reciclare, de transfer şi de procesare a diverselor 
categorii de deşeuri trebuie să facă obiectul unor studii de bază separate 
(geologice, cadastrale şi alte asemenea), de prefezabilitate şi fezabilitate.   
 

Planul nu îşi propune să detalieze aspectele ce trebuie avute în vedere la 
evaluarea impactului asupra mediului pentru investiţiile în infrastructura respectiva. 
Nu fac obiectul planului  procedurile de operare ale infrastructurii şi sistemelor de 
colectare şi de tratare a deşeurilor (se vor elabora pentru fiecare caz în parte, pe 
baza standardelor aplicabile şi a instrucţiunilor tehnice ale utilajelor respective)  şi  
regulamentele de organizare a activităţii (ce vor fi elaborate conform procedurilor din 
Ordinele aplicabile ale ANRSC).  
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1.4 Prevederi legislative 
Prevederile legislative aplicabile gestionarii deseurilor in judet sunt2: 

• textele normative ce transpun directivele Uniunii Europene; 
• legislaţia naţională aplicabila in domeniu;  
• normele de organizare a salubrizarii, emise de ANRSC.

                                                
2. O lista cuprinzatoare a acestora se găseşte în anexa 
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1.5 Categorii de deşeuri care fac obiectul PJGD 
 

Deşeurile care fac obiectul PJGD sunt deşeurile municipale nepericuloase şi 
periculoase din deşeurile municipale (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, 
industrie şi instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: 
deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea 
apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice. 
 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile 
conform Listei europene a deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase. 

 

Tabel 1 -Tipurile de deseuri care fac obiectul PJGD- Ilfov 
 

 
Tip de deşeu 

Cod 
(Lista europeană a 
deşeurilor; HG856/2002) 

Deşeuri periculoase3 şi nepericuloase municipale (deşeuri 
menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii) inclusiv 
fracţiile colectate separat: 
fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01) 
deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire) 
alte deşeuri municipale (deşeuri municipale amestecate, deşeuri 
din pieţe, deşeuri stradale, deşeuri voluminoase etc.)  

20 
 
20 01 
20 02 
 
20 03 

Deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale 
colectate separat) 

15 01 

Deşeuri din construcţii şi demolări 17 01; 17 02; 17 04 

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 19 08 05 

Vehicule scoase din uz 16 01  

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 20 01 21* 
20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

Planul judeţean de gestiune a deşeurilor nu se referă la: 
- deşeurile medicale periculoase; 
- deşeurile industriale; 
- deşeurile rezultate din procese termice; 
- deşeurile radioactive; 
- deşeurile miniere (indiferent de tehnologia de excavare şi tratare); 
- deşeurile de animale şi rezultate din prelucrarea acestora (cadavre, carcase); 
- emisiile în aer şi apă (indiferent de sursa acestora); 

                                                
3. chimicale ( casnice ), uleiuri uzate şi fluide de motor, îngrăşăminte, vopsele, insecticide, 
produse de curăţare, fluide, uleiuri uzate, medicamente expirate, nefolosite – toate provenind din 
utilizari casnice.. 
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- deşeurile  explozive (sau explozivi scosi din uz). 

1.6 Structura PJGD 
 
 

Structura planului reflectă succesiunea logică a planificării şi a abordării integrate 
a  managementului deşeurilor la nivel judeţean, fiind organizat după cum urmează: 
 

• Descrieri generale ale judeţului, relevante pentru organizarea planificării 
măsurilor de gestionare a deşeurilor; 

• Descrierea situaţiei existente în domeniul gestionării deşeurilor şi a 
elementelor de infrastructură publică relevante; 

• Stabilirea obiectivelor, ţintelor şi a responsabilităţilor ce derivă din 
implementarea directivelor referitoare la gestionarea deşeurilor şi din Planul 
Regional de Geestionare a Deşeurilor în regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru 
Consiliul Judetean Ilfov şi pentru autorităţile locale din judeţ; 

• Predicţia/scenarii privind generarea deşeurilor în judetul Ilfov ca pre-condiţie 
pentru dimensionarea investiţiilor necesare gestionării  integrate eficiente a 
deşeurilor; 

• Descrierea tehnică a principalelor opţiuni pentru infrastructura necesară   
managementului integrat al deşeurilor pornind de la situaţia existentă si de la 
ipotezele utilizate pentru prognoza fluxurilor de deşeuri în judeţ; 

• Estimarea costurilor de investiţie şi operare a infrastructurii propuse, pe baza   
prognozelor fluxurilor de deşeuri; 

• Planul de acţiune, cu măsuri, obiective, termene şi responsabilităţi precise; 
• Lista indicatorilor pentru monitorizarea implementării planului de acţiune. 
 
Cuprinsul şi conţinutul Planului de gestionare a deşeurilor în judeţul Ilfov respectă  

metodologia indicată de Ministerul mediului şi dezvoltării durabile în mai 2007. 
 

 

1.7 Orizontul de timp al PJGD 
 

Conform cerinţelor legale şi pentru asigurarea coerenţei în timp a acţiunilor, 
orizontul de timp pentru planificare a fost stabilit la 10 ani. Anul de referinţă a fost 
considerat 2005 iar ori de câte ori  a fost posibil au fost luate in considerare informaţii 
din 2006 şi din 2007. 
 

Planul  trebuie revizuit, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare, o dată la 5 
ani de la elaborare. Revizuirea va avea în vedere: 

• verificarea informaţiilor privind situaţia existentă, în special actualizarea 
acestora, unde este posibil, cu date din studii şi analize bazate pe măsurători 
ale fluxurilor şi compozitiei deşeurilor, mai degrabă decât pe utilizarea 
mediilor naţionale şi a metodelor de calcul indirect; 

• actualizarea bazelor de date, măsuri de perfecţionare a metodelor de 
colectare, înmagazinare şi validare a datelor; 

• actualizarea situaţiei cantitative, pe fluxuri şi categorii, a cantităţilor de 
deşeuril periculoase din deşeurile menajere; 

• actualizarea structuri pe categorii a  deşeurilor colectate  
• includerea rezultatelor proiectelor pilot şi ale celor la scara reala în măsurile şi 

acţiunile propuse în continuarea orizontului de planificare; 
• includerea concluziilor şi recomandărilor studiilor de pre-fezabilittate, a 
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planurilor de investiţie si a altor studii şi cercetări finalizate până în momentul 
revizuirii; 

• re-analizarea tehnologiilor disponibile şi recomandabile, ca urmare a 
progresului tehnic şi a rezultatelor aplicării în judeţ a unor tehnologii la scara 
pilot sau reală; 

• analizarea relevanţei indicatorilor de monitorizare a măsurilor incluse în plan;    
• actualizarea situaţiei managementului deşeurilor pe plan judeţean din punct 

de vedere instituţional, legal şi administrativ, atât ca urmare a evoluţiei  
legislaţiei naţionale cât şi ca urmare a modificărilor ţintelor şi obiectivelor 
stabilite la nivelul Uniunii Europene. 

 
Un studiu de pre-fezabilitate privind colectarea selectivă, ce se va încheia până 

în momentul revizuirii, va reprezenta un cadru de referinţă. 
 

Conform Planului regional de gestionare a deşeurilor în regiunea Bucuresti-Ilfov, 
în anul 2009 (anterior reviziei planificate) se va atinge un grad de colectare a 
deşeurilor de la populaţie de 100%, adică practic extinderea sistemelor de colectare 
(selectivă) la toate localităţile din judeţ.  
 

Ca urmare, este de aşteptat ca structura şi cantităţile de deşeuri generate să fie 
cunoscute, în acel moment, în principal din date de măsuratori, ceea ce va facilita 
planificarea şi imbunătăţirea măsurilor de gestionare a deşeurilor, inclusiv în ce 
priveşte alegerea optimă a tehnologiilor şi dimensionarea unităţilor de colectare, 
tratare şi eliminare. 
 

1.8 Impactul asupra comunităţii 
 

Implementarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor va induce modificări 
esenţiale ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor în judeţul Ilfov: 
• închiderea depozitelor neconforme şi măsurile luate în vederea montiorizarii 

acesotora si pentru recuperarea pe cât posibil a terenului ocupat va conduce la 
eliminarea practicilor de eliminare a deseurilor in acest mod, la reducerea 
fenomenului de “scavenging”; 

• amenajarea la nivel judeţean a unui număr redus de depozite conforme cu 
standardele UE va conduce la facilitarea extinderii colectarii, pe baza scăderii 
costurilor de depozitare in aceste facilitati de volum ridicat;  

• înfiinţarea staţiilor de transfer va contribui la creşterea interesului pentru 
colectarea selectivă, prin optimizarea costurilor de transport şi prin  incurajarea 
înfiinţării de staţii de sortare; 

• noile cerinţe cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor vor conduce la 
schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, 
dar si la adaptarea operatorilor de colecatare la aceasta; 

• promovarea unor investiţii pentru tratarea unor anumite categorii de deşeuri (cum 
ar fi utilajele de obţinere a compostului din fracţia biodegradabilă) va conduce la 
eliminarea acestora din gospodarii dar şi la adaptarea operatorilor de salubritate 
pentru colectarea şi livrarea acestora; 

• nevoia de utilaje, întreţinere şi piese de schimb pentru infrastructura de colectare, 
tratare şi eliminarea a deşeurilor, va conduce la apariţia pe plan local a unor 
unităţi industriale şi/sau comerciale, cel mai probabil de tip IMM. 
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Măsurile prevăzute în plan vor avea un impact benefic asupra situaţiei socio-

economice a populaţiei pe plan judeţean şi local, constând în:  
• extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va contribui la creşterea nivelului 

de trai şi a calităţii vietii, în special  în zona rurală; 
• prin creştera volumului de deşeuri colectarte şi diversificarea serviciilor de 

salubritate vor apărea noi locuri de munca, unele în domenii noi, unele 
necesitând pregătire superioară (cazul staţiilor de obţinere a compostului, de 
exemplu); 

• creşterea colaborării populaţiei cu prestatorii de servicii va conduce la 
imbunătăţirea continuă a serviciilor de salubritate; 

• în general, crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a 
deşeurilor, va asigura un nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii 
populaţiei; 

• monitoirzarea rampelor de deşeuri neconforme închise şi reabilitarea terenurilor 
afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor conduce la scăderea riscurilor 
pentru sănătate şi mediu, contribuind la îmbunătăţirea igienei publice şi la 
punerea în valoare a peisajului, cu impact direct asupra valorii terenurilor şi 
imobilelor. 

 
Extinderea colectării şi a colectării selective va conduce la următoarele 

modificări în comportamentul social al populaţiei din judeţ:  
• eliminarea deşeurilor din gospodărie, separat în containere speciale, va schimba 

obiceiurile de viaţă casnică; 
• peisajul urban şi cel rural  vor  fi afectate de apariţia containerelor individuale, dar 

mai ales a celor comunitare de aport voluntar, colorate diferit dupa un cod al 
culorilor; 

• înfiinţarea staţiilor de sortare a deşeurilor municipale schimbă destinaţia unor 
fluxuri de deşeuri; 

• extinderea compostării deşeurilor vegetale va conduce la schimbarea percepţiei 
asupra fracţiei biodegradabile din deşeu dificil de eliminat, în materie primă cu 
valoare economică (spre exemplu pentru condiţionarea solului ăn agricultură). 
In paralel cu efectele benefice va apărea şi o categorie nouă de cheltuiali în 

bugetul familial pentru cei care nu beneficiază în prezent de astfel de servicii – cea 
cu salubritatea- impact social care necesită o grijă deosebită la stabilirea tarifelor.  
 

1.9 Lista abrevierilor şi definiţiile termenilor de specialitate 
 
I. Definiţiile principalililor termeni de specialitate4  
 
a) colectare - strângerea, sortarea şi/sau amestecarea deşeurilor, în vederea 
transportării lor; 
b) deseu - orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, 
de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa; 

                                                
4 ANEXA 1 la OUG 61/2006 aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 
27/2007 (reproduce Anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)  
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c) deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din 
categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind 
evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase; 
d) deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din 
comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi 
similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi 
depozitate împreună cu acestea; 
e) deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03-14 din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002; 
f) deşeuri industriale reciclabile - deşeurile industriale care pot fi supuse unei 
operaţii de reciclare; 
g) deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 18 1 alin. (1), care se 
încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în 
anexa nr. I C, şi constituentii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenti 
care fac ca aceste deşeuri sa fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre 
proprietăţile descrise în anexa nr. I E; 
h) deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizica sau juridică ce are deşeuri 
în posesie; 
i) eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A; 
j) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv 
supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea 
acestora; 
k) producător - orice persoana din a carei activitate rezulta deşeuri (producător 
iniţial) şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte 
operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri; 
l) reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor 
pentru scopul original sau pentru alte scopuri; 
m) reutilizare - orice operaţiune prin care un produs care a fost conceput şi proiectat 
pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelaşi scop pentru care a fost 
conceput; 
n) tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimba 
caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al 
acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor; 
o) valorificare - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B. 
 
II.  Definitiile si descrierile operatiunilor de eliminare5  
 
D1- Depozitarea pe sol şi în sol (de exemplu, depozite şi altele asemenea) 
D2 - Tratarea în contact cu solul (de exemplu, biodegradarea în sol a deşeurilor 
lichide sau a namolurilor şi altele asemenea) 
D3 - Injectarea la adancime (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, 
saline sau cavitati naturale şi altele asemenea) 
D4 - Reţinerea pe suprafata delimitata (de exemplu, deversarea de deşeuri lichide 
sau de namoluri în batale, iazuri ori lagune şi altele asemenea) 
D5 -  Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule 
etanse separate, care sunt acoperite şi izolate unele fata de celelalte şi fata de mediu 
şi altele asemenea) 
D6  - Evacuarea deşeurilor într-un corp de apa, cu excepţia marilor/oceanelor 
D7 - Evacuarea în mari/oceane, inclusiv introducerea în subsolul marin 
                                                
4. 5 lAnexa II a OUG 61/2006 aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 
27/2007 (reproduce Anexa nr. II A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
78/2000) 
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D8 - Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul 
oricărei operaţii numerotate de la D1 la D7 şi de la D9 la D12 
D9 -Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indepartate prin 
intermediul oricărei operaţii numerotate de la D1 la D8 şi de la D10 la D12 (de 
exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea) 
D10 - Incinerarea pe sol 
D11 - Incinerarea pe mare 
D12 - Stocarea permanenta (de exemplu, amplasarea de containere într-o mina şi 
altele asemenea) 
D13 - Amestecarea/combinarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii 
numerotate de la D1 la D12 
D14 - Reambalarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii numerotate de 
la D1 la D13 
D15 - Stocarea înaintea oricărei operaţii numerotate de la D1 la D14, excluzând 
stocarea temporară, pana la colectare, la locul de producere. 
 
Definitia termenilor şi expresiilor utilizati in  managementul Vehiculelor Scoase 
din Uz (VSU) conform HG 2406/2004: 
a) vehicul - orice vehicul aparţinând categoriilor M sau N, precum şi vehiculele cu 3 
roţi, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 
locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe 
care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe 
drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia mototriciclurilor; 
b) vehicul scos din uz (VSU) - un vehicul devenit deşeu, în sensul definiţiei din anexa 
nr. IA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; 
c) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în 
România; 
d) producător individual - persoană fizică sau juridică care produce ori importă 
vehicule, dar care nu desfăşoară această activitate cu titlu profesional; 
e) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a 
vehiculelor scoase din uz, a materialelor şi substanţelor din componenţa acestora; 
f) tratare - orice activitate desfăşurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat 
unui agent economic care desfăşoară activităţi de depoluare, dezmembrare, tăiere, 
mărunţire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deşeurilor mărunţite, precum şi 
orice altă operaţiune efectuată în vederea valorificării şi/sau eliminării vehiculelor 
scoase din uz şi a componentelor; 
g) reutilizare - orice operaţiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz 
sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute; 
h) reciclare - reprelucrarea deşeurilor într-un proces de producţie în vederea utilizării 
în scopul iniţial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorificării energetice; 
i) valorificare energetică - utilizarea deşeurilor combustibile ca mijloc de generare a 
energiei, prin incinerare directă sau coincinerare, cu sau fără alte deşeuri, dar cu 
recuperarea căldurii; 
j)valorificare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIB la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
426/2001; 
k) eliminare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr, IIA la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
426/2001; 
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l) operatori economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare, 
precum şi agenţii care au ca obiect de activitate tratarea, recuperarea, reciclarea 
vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor şi materialelor acestora; 
m) substanţă periculoasă - orice substanţă considerată periculoasă potrivit art. 7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 451/2001; 
n) instalaţie de mărunţire a vehiculelor scoase din uz (shredder) - orice instalaţie 
utilizată pentru tăierea în bucăţi sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, 
inclusiv în scopul obţinerii de resturi metalice direct refolosibile; 
o) informaţii referitoare la dezmembrare - toate informaţiile necesare pentru tratarea 
corespunzătoare şi ecologic raţională a vehiculelor scoase din uz, Aceste informaţii 
vor fi puse la dispoziţie agenţilor economici care deţin instalaţii de tratare autorizate 
de către producătorii de vehicule şi producătorii de componente sub formă de 
manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line; 
p) piesă de înlocuire - piesă destinată să înlocuiască la un vehicul acea piesă cu 
care vehiculul a fost omologat de tip; 
r) masă medie la gol a vehiculului - masă proprie a vehiculului, conform cărţii de 
identitate a vehiculului, minus masa conţinutului rezervorului de carburant umplut la 
90 % din capacitate şi masa conducătorului auto evaluată la 75 kg; 
s) depoluare - golirea de fluide şi de substanţe chimice periculoase a vehiculelor 
scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 
t) certificat de distrugere - certificatul eliberat ultimului deţinător al vehiculului scos 
din uz de către unităţile autorizate pentru colectare/tratare. 
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2 PREZENTAREA SITUAŢIEI  EXISTENTE 

2.1 Descrierea generală a judeţului 
 
2.1.1. Descrierea poziţiei judeţului în cadrul regiunii 
 

Geografie si amenajarea teritoriului  
 

Judeţul Ilfov  este situat în Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov,  amplasată în partea sudică 
a României, centrul geografic al judeţului fiind la 44°24’49’’ latitudine nordică şi 
26°05’48’’longitudine estică. Judeţul este localizat la 60 km nord de Dunăre, 100 km sud de 
Carpaţii Orientali şi 250 km vest de Marea Neagră, fiind dispus ca o centură în jurul 
Bucureştiului. Teritoriul său prezintă o înălţime cuprinsă între  + 49 m şi + 119 m faţă de 
nivelul Mării Negre 
 

Zona era acoperită în trecut de foarte cunoscutul Codru al Vlăsiei, devenit Câmpia 
Vlăsiei, care este străbătută acum de râurile Ialomiţa, Argeş, Sabar şi Dâmboviţa.  
 

Suprafaţa judeţului este de 158 328 ha (adica 1.583 km2, reprezentand 5,7 % din 
suprafaţa ţării). Pe principalele categorii de folosinţă, situaţia terenului judeţului este 
prezentată în tabelele următoare: 

 

Tabel 2 – Suprafaţa judeţului Ilfov comparativ cu regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, pe 
categorii de folosinţă 

 
Suprafaţa Regiunea 8 Judeţul Ilfov 

Suprafaţa totală (ha) 182 .115 158.328 
Suprafaţa agricolă (ha) 117.965 112.704 

• păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră (ha) 

25. 936 25.325 

• ape şi lacuri (ha) 6.387 5.479 
• alte suprafeţe (ha) 31.827 14.820 

Sursă: Monografia Judeţului Ilfov 2001 – 2005 

Tabel 3 - Evoluţia utilizării terenului în judeţul Ilfov 
 

Tip de resursa 2001 2002 2003 2004 2005 
Suprafaţa agricolă după 
modul de folosinţă – ha 113.054 112.704 112.304 111.192 110.184 

Suprafaţa arabilă – ha 106.852 106.502 106.102 105.697 105.556 
Suprafaţa - livezi şi pepiniere 
pomicole – ha 1.755 1.754 2.099 1.871 1.204 

Suprafaţa - vii şi pepiniere 
viticole – ha 2.009 2.009 1.982 1.743 1.633 

Suprafaţa - păşuni – ha 2.401 2.401 2.085 1.834 1.707 
Suprafaţa - fâneţe – ha 38 38 36 47 84 

Sursă: Monografia Judeţului Ilfov 2001 – 2005 
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Unităţile administrativ teritoriale de pe teritoriul judeţului Ilfov sunt: 

- 8 oraşe: Buftea, Otopeni, Voluntari, Popesti-Leordeni, Bragadiru, Pantelimon, 
Chitila, Magurele; 

- 29 comune în componenţa cărora intră  67 sate. 
 
 
Geologie 
 

Teritoriul judeţului Ilfov acoperă o parte din sectorul nordic al Platformei Moesice, 
fiind compus din forme proterozoice cristaline. Depunerile de suprafaţă (100-350 m) fac 
parte din cuaternar, fiind compuse în principal din straturi de pietriş şi nisipuri, separate 
de argilă, complexe de marmură şi depozite de loess. 
 

Solurile sunt în general aluviale, compuse dintr-un strat de nisip şi pietriş mărunt cu 
terasamente de control al inundaţiilor din leos şi argilă. În plus, există soluri de pădure 
roşcat-maronii. 
 

Pe teritoriul judeţului Ilfov există trei complexe acvifere subterane: 
• Complex acvifer freatic de mică adâncime, la o adâncime de 7-30 m, cu o calitate 

scăzută a apei, din cauza poluării cu substanţe organice, nitriţi, nitraţi şi suspensii la 
suprafaţa solului; 

• Complex acvifer freatic de adâncime medie, la o adâncime de 20-30 m, ce 
furnizează apă de bună calitate; 

• Complexul acvifer freatic “Mostiştea” şi “Fraţeşti”, la o adâncime de 160-360 m, care 
are o calitate a apei foarte ridicată. 

 
Acviferele sunt unitare, dar litologia variază pe distanţe relativ scurte. Începând cu 

cel mai adânc punct şi urcând către suprafaţă, pot fi identificate următoarele formaţiuni 
în sedimentul cuaternar: 
• Straturile de  Fraţeşti;  
• complexul argilă-marmură; 
• nisipurile Mostiştea; 
• depozitele intermediare; 
• pietrişul Colentina; 
• depozitele de argilă-loess. 
 

În judeţul Ilfov se găseşte apă geotermală la o adâncime de 2500 m, cu o 
temperatură de 360 C şi un conţinut bogat în sulf. 
 
Clima6 
 

Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi 
secetoase şi ierni friguroase, dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece 
continental din E, sau arctic din N şi de vânturi puternice care viscolesc zăpada. Valorile 
medii multianuale ale temperaturii aerului înregistrează o uşoară creştere de la N (10.5o 

C) la S (11o C).  
                                                
6 Sursa: Directia Judeteana de Statistica Ilfov 
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Temperatura maximă absolută (40o C) a fost înregistrată la Snagov (20 august 1945), 

iar temperatura minimă absolută (-35o C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). Amplitudinea 
rezultată din cumularea valorilor extreme (75o C), precum şi aceea a mediilor lunare ale 
temperaturii aerului (25o C) reflectă caracterul continentalismului accentuat al climatului 
judeţului Ilfov.  
 

Câteodată, verile sunt extrem de călduroase, cu temperaturi de 35 – 40 0C, iar 
temperaturile în timpul iernii sunt uneori mai mici de  -20 0C însoţite de zăpadă şi furtuni 
de zăpadă.    
 

Masele de aer ce converg spre judeţ dinspre Vest şi Sud sunt responsabile pentru 
toamnele lungi şi călduroase, zilele blânde de iarna sau primaverile timpurii.  
 

Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor oscilează în jurul valorii de 500 mm (la 
Brăneşti şi Vidra). Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor dinspre 
NE (21.6 %) şi E (19.7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2-2.5 m/s, cu maxime pe 
timpul iernii ce pot depăşii 125 km/oră 
 

Precipitaţiile variază între 500 şi 650 mm. Precipitaţiile maxime înregistrate în decurs 
de 24 de ore au fost de 89 mm. Durata maximă fără precipitaţii în sezonul cald a fost de  
49 de zile în Bucureşti- Filaret.  
 

Vânturile dominante derivă din Est şi Vest în partea sudică şi din Nord şi Nord Est în 
partea nordică. Frecvenţa şi viteza vânturilor sunt influenţate direct de condiţiile locale. 
În judeţul Ilfov, direcţia vânturilor este Nord-Est şi Sud-Vest. În Sud şi în Sud-Est se 
întâlnesc cele mai mici frecvenţe (1.0 – 4.6%) ale vanturilor.  O viteza de 3 – 4.5 m/s 
este tipică pentru direcţiile dominante şi 2.5 – 3 m/s pentru celelalte direcţii. În general, 
regimul vânturilor se încadreaza în valorile medii multi anuale.  
 
Hidrologie 
 

În judeţul Ilfov sunt situate doua bazine hidrografice: Argeş şi Ialomiţa: 
• Bazinul hidrografic al Argeşului include râurile: Dâmboviţa,  Sabar, Colentina,  

Pasărea, Cilnau şi Ciorogârla. 
• Bazinul hidrografic al Ialomiţei include râurile: Ialomiţa, Cociovaliştea, Vlasia şi 

râul Snagov. 
Calitatea apei în subsistemele celor doua bazine este înregistrată de SGA-Ilfov- 

Bucureşti.  
 

Există şi o serie de râuri mai mici care îşi au obârşia pe teritoriul judeţului Ilfov 
(Pasărea, Mostiştea, Ilfov, Câlnău, Cociovăliştea, Slotea, Cocioc, Vlăsia etc.). Reţeaua 
hidrografică are o densitate de 0.2-0.3 km/km2, multe din râurile mici având un curs 
semipermanent, secând în timpul verilor secetoase.  
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Lacurile naturale şi antropice sunt concentrate, cu precădere în partea de N, de V, şi 
de E a judeţului. Cele mai importante lacuri sunt:  

- Snagov (575 ha, 17.3 mil.m³ ); 
- Lacurile Mihăileşti (1013 ha, 76.30 mil.m³); 
- Căldăruşani (224 ha, 4.5 mil. m³ ); 
- Buftea (307 ha);  
- Buciumeni (60 ha); 
- Mogoşoaia (92 ha); 
- Pantelimon (313 ha); 
- Cernica (360 ha).  
In total, suprafaţa ocupată de ape este de 5.479 ha în 2001 faţă de 6.515 în anul 

1996. 
 
Vegetaţie 

 
Pădurile judeţului Ilfov fac parte din renumiţii “Codrii Vlăsiei”, în prezent fiind de 

interes social şi recreativ. Pădurile actuale sunt localizate în principal în nordul judeţului 
şi sunt formate din diverse specii de foioase (stejar, fag, arţar, salcâm, tei), în amestec 
sau în masive. 

 
Stejarul – specia predominantă – formează masive în pădurile Snagov, 

Caldaruşani, Tunari, Afumaţi, iar salcâmul si teiul se întâlnesc în masiv în pădurea 
Scroviştea. Se mai întâlnesc: sicomorul, jugastrul şi alunul.  

Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de graminee şi leguminoase. 
Vegetaţia hidrofilă din luncile râurilor şi lacurilor este formată din specii lemnoase de 
sălcii şi plopi.  

Marginile bălţilor şi lacurilor sunt brodate cu nuferi şi stânjenei de baltă. 
Fauna de pădure este reprezentată de cerbul lopatar, iar pădurile Balta Neagră, 
Ciolpani, Snagov, Comana şi Gruiu sunt populate cu cerb precum şi cu căprior, vulpe, 
veveriţă. 

Resurse 

Tabel 4 Fondul funciar după modul de folosinţă în judeţul Ilfov la nivelul anului 
2005 

Categoria de folosinţă Suprafaţa (ha) 
Suprafata totala 158.329 
Suprafata agricola  110.184 
Arabil 105.556 
Pasuni 1.707 
Fanete 84 
Vii si pepiniere viticole 1.633 
Livezi si pepiniere pomicole 1.204 
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 25.564 
Ape si balti 5.466 
Alte suprafete 17.114 
Sursa: Monografia judeţului Ilfov 
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În subsolul judeţului Ilfov resursele naturale sunt limitate: 
• câteva zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale în special în localităţile Periş, Moara 

Vlăsiei, Pasărea, Căţelu, Bragadiru, Jilava, precum si de mai mica anvergura in 
Novaci – Dumitrana si Balăceanca; 

• apa geotermală în zona oraşului Otopeni. 
 

Exploatările de nisip şi balast se efectuează în albiile râurilor mari, în special în lunca 
Argeş – Sabar (la Bragadiru şi Jilava).  
 
 
2.1.2. Arii protejate 
 
Pe teritoriul judeţului  Ilfov se găsesc următoarele arii protejate: 

- Lacul Snagov (100 ha), cu statut de rezervaţie naturală şi monument al naturii; 
- Pădurea Snagov (10 ha), cu statut de rezervatie naturală şi monument al naturii,  

declarată ca arie protejată conform Legii 5/2000,  avand statut legal de protecţie 
la nivel local; 

- Pădurea Scroviştea (3.370 ha),  care este declarată  Zona naturală protejată 
prin H.G. nr.792/1990 şi ca  Sit de Importanţă Comunitară ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000, conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 
776/2007 (Cod: ROSCI0224 Scroviştea 224). 

 
În Lacul Snagov trăiesc specii cu importanţă ştiinţifică deosebită: 

- lamelibranhiatul Dreissena polymorfa – relict  ponto-caspic; 
- copepodul Eudiaptomus gracilis. 

 
În Pădurea Scroviştea se află: 

• habitate de interes comunitar: 
- 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri;  
- 9160 - Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din 

specia  Carpinion betuli; 
- 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior , Alno padion, 

Alnion incanae, Salicion albae; 
- 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior 

sau Fraxinus angustifolia  şi din lungul marilor râuri: Ulmenion minoris. 
• Specii de interes comunitar: 
- Amfibieni şi reptile:1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 
- Peşti: 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş); 
- Nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă);  
- Plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 1428 - Marsilea quadrifolia 

(Trifoiaş de baltă). 
 

Administrativ,  Pădurea Scroviştea este pe teritoriul Consiliului Local  Ciolpani (27%) 
şi a Consiliului Local Periş (29%). 
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2.1.3. Infrastructura 
 

Infrastructura de transport  

 

 

Figura 1 Harta principalelor drumuri si cai ferate din judetul Ilfov 
 
Liniile locale simple existente: 

• Voluntari-Bucuresti Sud-Jilava 
• Bucuresti Nord - Mogosoaia 
• Bucuresti Obor – Pantelimon 

Linii ce necesita echipare: 
• Bucuresti Progresu - Jilava 
• Chiajna - Jilava 
• Bucuresti Sud -Berceni Jilava 

 

Judeţul Ilfov dispunea la 31 decembrie 2005 de 782 km drumuri publice, dintre care 
369 km modernizaţi şi 228 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere. Din totalul drumurilor publice 
201 km reprezintă drumuri naţionale.  
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Densitatea drumurilor era în 2005 de 49,4 km/km2, uşor mai ridicată decât media 
regiunii (47,9 km/km2). 

 

 

 

Figura 2 Harta rutelor preorăşenesti RATB publice în judeţul Ilfov, 2007 
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In 2005 au funcţionat 68 de trasee, dintre care au fost reînfiiinţate in 2006 un 
număr de 49. Primaria Capitalei şi Consiliul Ilfov au semnat un protocol în acest sens în 
2006. Acesta din urma s-a angajat sa monteze staţiile de oprire dar şi să amenajeze 
spaţii speciale la capetele de linii.  
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Din vara anului 2005, peste 160 de mii de locuitori din Ilfov au fost nevoiţi să se 
foloseasca de liniile private de transport, mai scumpe, pentru ca operatorii privaţi nu sunt 
subventionati de la bugetul de stat sau local. 

Aeroportul Internaţional Henri Coandă (IATA: OTP, ICAO: LROP) este cel mai 
mare aeroport din România şi unul dintre cele două aeroporturi importante ce deservesc 
Bucurestiul (celalalalt este Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu din cartierul Băneasa). 
Aeroportul Henri Coandă este situat în afara zonei urbane a Bucureştiului, în oraşul 
Otopeni, judeţul Ilfov. În anul 2005 pe Aeroportul Henri Coandă au aterizat 3.035.551 de 
pasageri. 

În data de 12 mai 2007, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 321 din data 
de 28 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial 245 din 12 aprilie 2007 cu privire la 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. prin fuziunea Companiei 
Naţionale "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A. cu Societatea 
Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. 

In iunie 2007 au fost inregistraţi cu 70% mai mulţi pasageri faţă de iunie 2006 pe 
Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.  In aeoport exista 17 toalete  publice, 8 
baruri şi 10 restaurante.  

Traficul pe acest aeroport este în continuă creştere, rezultând o cantitate 
semnificativă  de deşeuri asimilate celor menajere. Nu există o statistică a deşeurilor 
colectate de pe acest aeroport, dar presupunând că se generează o cantitate similară 
celor de pe aeroporturile europene, adica 0,22 kg de deşeuri pe călător7, rezultă că în 
anul 2005 cantitatea de deşeuri generată a fost de 667 tone/an. Practic, se poate 
recicla un procent apropiat celui mediu din UE, adică max. 20%. 

 

                                                
7Informatie provenind de la Leeds Bradford International Airport Limited, Registered 
Office: Leeds LS19 7TU, Company Number: 02065958, Anglia (UK), 2006 

5.  
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Alimentarea cu apă 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile în anul 2005 în judeţul Ilfov era foarte scurtă. 

Tabel 5 Reţeaua de apă potabilă în judeţul Ilfov 
 

Judet Lungime retea de 
alimentare (km) 

Consum total 
(m3) 

Ilfov 221 8.844.911* 
Sursă: Anuarul statistic 2005 
*Consum estimat 

Canalizarea 

Tabel 6 Reţeaua de canalizare din judeţul Ilfov 
 

Judet Lungime retea de canalizare (km) Populatie conectata la reteaua de 
canalizare  

Ilfov 277 
121.866* 

 
Sursă: Anuarul statistic 2005 
*43% dintre locuitori 

Tabel 7  Număr de localităţi conectate la canalizare şi suprafaţa spaţiilor verzi 
 

 

Sursa: Monografia judetului Ilfov, 2005 

 

Printr-un studiu de fezabilitate realizat în 2006, Consiliul Judeţean Ilfov şi-a 
concretizat ţintele de gestionare a sistemelor de apă uzată, după cum urmează: 

Pentru sistemele de canalizare: 
• reabilitarea a 4,12 km de retea de canalizare;  
• extinderea retelei de canalizare cu 706,3 km;  
• reabilitarea a 4 statii de pompare ape uzate menajere.  

Pentru staţiile de epurare: 
• reabilitarea a 2 statii de epurare;  
• realizarea de 17 noi statii de epurare.  
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Sistemele de încălzire 

Incâlzirea în judeţ se realizează preponderent cu lemne. 

Volumul de lemn recoltat reprezintă volumul brut recoltat până la sfârşitul anului, 
din parţile destinate operatorilor economici şi din părţile destinate  aprovizionarii 
populaţiei. Acesta a fost în judeţul Ilfov de 89.000 m3 in 2006, in scadere de la 98.000 
m3 în 2005. Deşi nu există o modalitate matematică de a separa lemnul de foc de 
lemnul de construcţii şi cel destinat agenţilor economici de cel folosit de populaţie, se 
poate aprecia că scăderea s-a datorat scăderii utilizării lemnului de foc şi înlocuirii 
acestuia cu alte sisteme de încalzire (în special de cel cu gaze). 

 

Alimentarea cu electricitate si reteaua de curent electric in judetul Ilfov  

S. C. Filiala de Distributie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” 
S.A., cu sediul principal în Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr. 41-43, sector 1, asigura 
prin reteaua proprie de distributie si furnizare (110/20/0,4 kV) alimentarea cu energie 
electrica a consumatorilor casnici şi industriali din Municipiul Bucuresti, judetul Ilfov 
(SFDFEE Ilfov adresa: Bd. Lacul Tei 1-3, sect.2, Bucuresti) si judetul Giurgiu (vezi mai 
jos harta distributiei in judetul Ilfov).   

Conform HGR nr. 1342/2001, Filiala de Distributie şi Furnizare a Energiei Electrice 
Muntenia Sud, denumită “Electrica Muntenia Sud” S.A., funcţionează ca filiala a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. 

Situatia reţelei de distribuţie  a Electrica Muntenia Sud era la 31 decembrie 2006 
următoarea: 

Tabel 8 Retelele de distribuţie a curentului electric în judeţul Ilfov 
 
Lungimea retelelor electrice de distributie aeriene km 174.06,27 
Lungimea retelelor electrice de distributie subterane km 28.878,48 
Transformatoare buc. 7.469 

Nu există o defalcare pe judeţul Ilfov, dar se poate aprecia din considerente 
teritoriale şi de amenajarea teritoriului că aproximativ 1/3 din reţeaua prezentată se află 
pe teritoriul său. 
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Figura 3 Reţeua de distribuţie a electricităţii în judeţul Ilfov (sursa: SC Electrica 
SA) 

 
In anul 2006 au fost contractate în judetul Ilfov, de către SC Electrica SA,  o serie 

de lucrari de investiţii, dintre care cele mai importante sunt: 
• Inlocuire PTM 7240 Buftea 
• Imbunatatire tensiune Chitila, zona str. Aurel Vlaicu  
• Imbunatatire nivel de tensiune si extindere retele electrice  com. Jilava zona str. 

Libertatii 
• Inlocuire bransamente monofazate localitătaţile Chitila,  Darvari şi Tunari şi  

Imbunatatire tensiune com. Tunari - loc. Tunari, zona PTA 3725   
• Imbunatatire tensiune oraş Popeşti-Leordeni 
• Alimentare cu energie electrica locuinţe şi staţia de pompare Ciorogarla 
• Extindere joasa tensiune, localitatea Glina 
• Extindere retele electrice comuna Chiajna 
• Imbunatatirea tensiunii in zona centrala in Domensti 
• Imbunatatire tensiune comuna Corbeanca, sat Ostrat 
• Extindere retele electrice comuna Corbeanca 
 
Programul de investiţii pentru perioada 2008-2012, aprobat în 2006 în cadrul S.C. 

“Electrica”S.A., va fi finanţat de către noul acţionar principal “Enel” S.p.A. cu suma de 
380 milioane de euro şi va asigura o îmbunătăţire radicală a reţelei din zona Muntenia 
Sud (Sursa: SC ELECTRICA SA). 

 
Având în vedere atât aria largă de acoperire cât şi aceasta dezvoltare din 2006-2007, 

este de aşteptat ca branşarea la reţeaua de alimentare cu curent electric a diferitelor 
utilaje aparţinând investiţiilor prevăzute (ale staţiilor de sortare, ale staţiilor de 
compostare şi alte asemenea) să fie facilă şi la un preţ acceptabil economic.  
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Deoarece se recomandă ca unele unităţi de tratare sau eliminare a deşeurilor să fie 

amplasate cât mai departe de localităţi şi pe teren pe cât posibil impropriu altor utilizări, 
studiile de fezabilitate vor trebui să aleagă amplasamente la care reţeua de alimentare 
cu curent electric să se afle cât mai aproape şi să dispună de puterea necesară. 
funcţionarii utilajelor. 
 
 

Tabel 9 Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale în judeţul Ilfov şi volumul gazelor 
distribuite 

 

Judet 
Lungime totala simpla a 
conductelor de distributie a 
gazelor naturale (km) 

Volumul gazelor 
naturale distribuite 

pentru uz caznic 
(mii m3) 

Volumul gazelor 
naturale distribuite 

Total (mii m3)  

Ilfov 767 55.426 106.743 
Sursă: Anuarul statistic 2005 
 
 

Tabel 10 Reţeua de distribuţie a gazelor în localităţile din judeţul Ilfov 
 

 
Sursa: Monografia judetului Ilfov, 2005 

 
Se observă creşterea rapidă a numărului de localităti în care se distribuie gazele 

naturale (creştere de aprope 5 ori în 2005 comparat cu 2000). O creştere la fel de rapidă 
a cunoscut şi volumul gazelor distribuite: de 2 ori pentru volumul total şi de 2,5 ori pentru 
volumul distribuit pentru uz casnic. 
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Creşterea numărului de localităţi în care există reţea de distribuţie a gazelor 
naturale şi a volumului acestora indică preferinţa pentru încălzirea cu gaze în locul celei 
cu lemne, rezultănd un volum de deşeuri (cenuşă) mai redus. 
 

Preferinţa pentru gaze a apărut şi ca efect al sporirii venitului personal. Efectul 
asupra structurii deşeurilor va fi scăderea cantităţilor de cenuşă şi de rumeguş. 
 
 
2.1.4 Date demografice 
 

Conform statisticilor disponibile din 2003, numai 10,8% din populaţia judeţului Ilfov 
este localizată în zone urbane, faţă de 57,3% pentru România, ca întreg. Acest lucru are 
implicaţii majore, de exemplu pentru caracteristicile şi valoarea costurilor investiţiilor în 
transport, inclusiv în ce priveste transportul deşeurilor menajere (Sursa: Planul de 
Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 2007-2013). 
 

În 2005, în mediul urban din judeţ trăiau 74.014 persoane din totalul de 283.409 
locuitori ai judeţului, adică 26,1% (Sursa: Directia Judeţeană de Statistică Ilfov), 
rezultând o dublare a populaţiei urbane în numai 2 ani. 

 
În judeţul Ilfov, densitatea populaţiei era în 2005 de 179 locuitori/km2 (Sursa:Anuarul 

Statistic al Romaniei), mult mai scazută faţă de media regională 1212,7 locuitori pe km2 
(mai putin relevant având în vedere densitatea extrem de ridicata a populatiei în 
Bucureşti), dar mai ridicată faţă de media naţionala (20,7 locuitori/km2) a se vedea 
tabelul urmator.  
 
 

Tabel 11 – Dinamica populaţiei judeţului Ilfov în perioada 2001-2005 
 

Indicator 2001 2002 2003 2004 2005 
Populaţia totală - la 1.VII.(stabilă) 276.534 275.893 276.864 280.037 283.409 
Populaţia la 1.VII. – femei 141.949 141.318 141.947 143.511 145.436 
Populaţia cu domiciliul în localitate 
la 1.VII. 276.295 276.455 277.030 280.219 283.846 

Născuţi vii 2.464 2.646 2.663 2.921 3.047 
Decedaţi – total 3.343 3.527 3.581 3.361 3.464 
Decedaţi sub un an 43 43 36 29 29 
Stabiliri de domiciliu în localitate 3.213 2.526 6.145 8.647 6.550 
Plecări cu domiciliul din localitate 2.943 2.698 3.309 3.879 2.998 

Sursă: Monografia Judeţului Ilfov 2001 – 2005 
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Tabel 12 – Structura demografică a judeţului Ilfov 

Total numar de persoane Judet 
Masculin Feminin 

Ambele sexe 

Ilfov 137.973 145.436 283.409 
Sursă: Anuarul statistic 2005 

Mediu urban Judet 
Masculin Feminin 

Ambele sexe 

Ilfov 36.014 38.000 74.014 
Sursă: Anuarul statistic 2005 

Mediu rural Judet 
Masculin Feminin 

Ambele sexe 

Ilfov 101.959 107.336 209.395 
Sursă: Anuarul statistic 2005 

Judet Mediu urban 
(%) 

Mediu rural  
(%) Locuitori /km2 

Ilfov 26.1 73,9 179 
Sursă: Anuarul statistic 2005 
 
Nota: termenul ‘demografic’ se referă la caracteristicile  statistice ale evoluţiei populaţiei, 
precum şi la distribuţia acesteia în judeţ.  
 
 
2.1.5 Aşezări umane 
 

Judeţul Ilfov  cuprinde 8 oraşe (Buftea, Otopeni, Voluntari, Popesti-Leordeni, 
Bragadiru, Pantelimon, Chitila, Magurele) şi 32 de comune. 

Tabel 13 – Populaţia şi suprafaţa oraşelor judeţului Ilfov 
 
Nr.ctr Localitate Suprafata 

(Km2) 
Nr. locuitori Componenţa (cartiere) 

1 Bragadiru 19 8.117 
 

Bragadiru 

2 Buftea 57 20.376 
 

Buftea 

3 Chitila 12 12.098 
 

Chtila, Rudeni 

4 Magurele 43 7.716 
 

Magurele. Alunis, 
Dumitrana, Pruni, Varteju 

5 Otopeni 32 9.962 
 

Otopeni, Odaile 

6 Pantelimon 67 16.019 
 

Pantelimon 

7 Popesti Leordeni 53 14.529 
 

Popesti Leodeni 

8 Voluntari 38 29.147 Voluntari 
 Total 321 88.817  
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Tabel 14 – Populaţia şi suprafaţa comunelor din judeţul Ilfov 
Nr.ctr Localitate Nr. locuitori Componenta 
1 Afumati 6.155 Afumati 
2 Balotesti 6.329 Balotesti, Dumbraveni, Saftica 
3 Berceni 3.621 Berceni 
4 Branesti 8.808 Branesti, Izlaz, Pasarea, Vadul Anei 
5 Cernica  Cernica, Balaceanca, Caldararu, Posta, 

Posta si Tanganu 
6 Ciolpani 4.240 Ciolpani, Izvorani, Luparia si Piscu 

7 Ciorogarla 4.471 Ciorogarla, Darvari  
8 Clinceni 4.334 Clinceni, Olteni, Ordoreanu 
9 Corbeanca 3.306 Corebeanca, Mechea, Ostrat, Orac, 

Petresti, Tamasi 
10 Cornetu 4.447 Cornetu 
11 Darasti Ilfov 2.534 Darasti Ilfov 
12 Dascalu 2.356 Dascalu 
13 Dobroiesti 6.227 Dobroiesti 
14 Domnesti 5.804 Domnesti 
15 Dragomiresti Vale 4.025 Dragomiresti Vale 

Dragomiresti Deal, Zurbaua 
16 Ganeasa  4.303 Ganeasa, Cozieni, Moara Domneasca, 

Piteasca Sindrilita  
17 Glina 2.876 Glina, Catelu. Manolache 
18 Gradistea 2.738 Gradistea, Sitaru 
19 Gruiu 6.541 Gruiu, Lipia, Santu, Floresti, Silistea 

Snagovului 
20 Jilava 8.718 Jilava 
21 Moara Vlasiei 5.626 Moara Vlasiei, Caciulati  
22 Mogosoaia 5.247 Mogosoaia 
23 Nuci 2.798 Nuci, Blata Neagra, Merii Petchii, 

Micsunestii Mari, Micsunenii Moara 
24 Peris 6.882 Peris, Puruias, Balteni 
25 Petrăchioaia 2.477 Petrachioaia, Moineasca, Surlani, 

Vanatori 
26 Snagov 5.720 Snagov, Ciofliceni, Ghermanesti, 

Tancabesti, Vladiceasca 
27 Stefaneştii de Jos 4.049 Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, 

Cretuleasca 
28 Tunari 3.558 Tunari, Dimieni 
29 Vidra 7.759 Vidra, Cretesti, Sintesti 
30 1 Decembrie 6.216 1 Decembrie 
31 Copăceni 2.718 Copaceni 
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2.1.6. Dezvoltare economică 

 
 

a) Caracterizare generală a economiei judeţului 
 

Dinamica Produsului  Intern Brut în judeţul Ilfov între anii 2000 şi 2005  este 
următoarea: 
 

Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 
Produsul Intern Brut (milioane lei 
(RON) preturi curente) 1.521,5 2.227,5 3.022,8 3.110,2 4.358,4 

Sursa: Monografia Judeţului Ilfov, 2005 
 

În anul 2005, producţia vegetală şi animală a judeţului a însumat 663.943.000 
RON iar producţia industrială a rezultat dinttr-o cifră de afaceri de  20.880.000.000 
RON (conform Monografiei Judeţului Ilfov şi anuarului statistic 2006). 

 
Populaţia ocupată civilă din judeţ era la sfârşitul anului 2005 de 130.200 

persoane dintre care în agricultură erau înregistrate 37.900 persoane  iar în industrie 
30.700 persoane, angajate în 7082 unitati industriale.  

 
 

 
b) Atracţii turistice şi turism 
 

Principalele atracţii turistice ale judeţului Ilfov sunt palatele şi reşedinţele boiereşti ce 
datează din secolele XVIII-XIX, locaşurile de cult ortodox precum şi frumuseţile naturale 
(păduri, lacuri). In continuare sunt prezentate principalele puncte de interes turistic din 
judeţ. 
 
 
1. Palatul familiei Alexandru Ghica, din comuna Moara Vlasiei. În 1807 D.Ghica 
începe construcţia palatului, ca reşedinţă de vara a lui D. Ghica, în arhitectura clasica 
franceza. In 1824 a fost donat Academiei Romane care il administreaza si in prezent. 
 

 
Palatul Ghica 
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2. Palatul Stirbey, din oraşul Buftea. Edificiul a fost ridicat în 1864 de Alexandru 
Stirbey, în ambianta unui frumos parc de arbori seculari. In 1990 parcul a fost deschis 
pentru public. 
 

  
Palatul familiei Ştirbey 
 

  
Capela familiei Ştirbey 
 

   
 
3. Palatul Mogosiaia din comuna Mogosoaia.  Constantin Brâncoveanu a cumpărat în 
1681 satul Mogoşoaia şi eleşteul sau. Palatul a fost construit pentru Ştefan, fiul 
domnitorului, fiind terminat in 1702. În anul  1911,  Mogoşoaia   a  fost  cumpărată  de 
Marta şi George Valentin Bibescu, care au refăcut palatul,  păstrându-i   autenticitatea,  
cu o echipă de  meşteri    italieni,  conduşi  de  renumitul  arhitect  veneţian  Domenico 
Rupolo. Din 1950, Palatul găzduieste secţia feudală a Muzeului Naţional de Artă (resturat 
in 1977) 
  

 
Palatul Mogosoaia 
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4. Centrul  “Sidney 2000” al Comitetului Olimpic Român a fost construit în 1996-
1997 în comuna Ciolpani - sat Izvorani. Ansamblul  cuprinde un hotel, un restaurant, un 
club, o sală polivalentă, 5 săli de şedinţă, sala de fitness şi piscină în aer liber. 
 

 
Centrul  “Sidney 2000” al COR, fatada 

 
Centrul  “Sidney 2000” al COR, 
vedere laterala 

 
5. O serie de manastriri de patrimoniu, in diferite comune ale judeţului:  

O ecluză amplasată pe malul stâng al Lacului Herăstru (Bucureşti) face legătura 
acestuia cu Lacul Floreasca (Bucureşti). Tehnic, este posibilă legarea în continuare a 
acestuia din urma cu Lacul Tei, caz în care s-ar putea circula cu vaporaşul din 
Mogoşoaia până la Cernica.  

Hoteluri 

 

Tipuri de unitati de cazare 2001 2002 2003 2004 2005 

Unităţi de cazare - (total) număr 21 22 23 30 32 
Locuri în unităţi de cazare - (total) număr 1242 1457 1386 1564 1577 
Hoteluri – număr 3 4 4 6 5 
Locuri în hoteluri - număr 194 396 396 754 731 
Hanuri şi moteluri - număr 3 3 3 3 3 
Locuri în hanuri şi moteluri - număr 91 92 92 92 92 
Vile turistice – număr 4 4 4 5 4 
Locuri în vile turistice - număr 37 37 40 54 42 
Tabere de elevi şi preşcolari - număr 5 5 5 5 5 
      

Sursă: Monografia Judeţului Ilfov 2001 – 2005 
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Deşi nu există o statistică turistică pentru judeţ sau pentru oricare dintre aceste 
puncte de atracţie, apropierea lor de Bucureşti le face deosebit de atractive pentru 
turismul de week-end. Presiunea turistică impune măsuri de gestionare a deşeurilor 
specifice pentru menţinerea atractivităţii turistice, concomitent cu asigurarea salubrizării, 
dintre care cele mai importante sunt: 

 
• organizarea sistemelor de colectare a deşeurilor cu respectarea specificului 

cultural şi de arhitectură al zonei, inclusiv al peisajului cultural; 
• amplasarea unor containere de capacitate suficientă şi prevederea unor 

frecvenţe de ridicare a acestora în funcţie de fluxul turistic prevăzut. 
 
Locaşurile de cult se găsesc sub o presiune antropică deosebită în special cu ocazia 

sărbătorilor religioase, momente în care sunt necesare măsuri speciale de colectare a 
deşeurilor, cum ar fi asigurarea unui număr suficient de pubele in spaţiul public şi o 
frecvenţă corespunzătoare a ridicării conţinutului acestora. 
 

Dacă lucrările de legare a salbei de lacuri pentru plimbări cu vaporaşele vor fi 
finalizate, acest nou tip de turism va exercita un impact deosebit asupra lacurilor, 
inclusiv prin generarea de cantităţi sporite de deşeuri din activităţile conexe. 

 
c) Agricultura  
 

Tabel 15 – Suprafaţa cultivată în judeţul Ilfov 

 
 

Suprafaţa cultivata s-a menţinut relativ constanta în perioada 2000-2005. 
Structura culturilor nu s-a modificat în această perioadă.
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Tabel 16 - Creşterea animalelor în judeţul Ilfov 
 

 
Sursa: Directia de Statistica Judeţeană Ilfov 
 

Efectivele de porcine şi ovine au crescut cu peste 75% din 2000 în 2005 iar numărul 
de caprine s-a dublat în aceeaşi perioadă. O parte dintre aceste animale se cresc în 
gospodăriile populaţiei.  Ca valoare, producţia agricolă şi cea animală au contribuit la 
venitul din judet in mod echilibrat (a se vedea tabelul de mai jos). 

Tabel 17 – Producţia agricolă în judeţul Ilfov 

 
 

Sursa: Direcţia de Statistică Judeţeană Ilfov 
 

Prin Planul judeţean de amenajare a teritoriului au fost stabilite 6 zone de 
producţie agricolă în judeţul Ilfov- vezi tabelul următor. 
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Tabel 18 – Zonarea producţiei agricole în judeţul Ilfov 

 
Sursa: Planul Judetean de Amenajare a Teritoriului, 2004 
d) Industria 

Tabel 19 – Unităţile industriale din judeţul Ilfov 

 
Sursa: Direcţia de Statistică Judeţeană Ilfov 
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Industria prelucrătoare şi comerţul reprezintă  împreună peste 50% din numărul de 

unităţi din judeţ. Intreprinderile cu până în 9 angajaţi (IMM) reprezintă aproape 85% din 
totalul de agenţi economici şi instituţii.  

 
e) Forţa de muncă 
 

Tabel 20 – Forţa de muncă în judeţul Ilfov 
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Sursa: Direcţia de Statistică Judeţeană Ilfov 
 

Rata şomajului era în 2005 în judeţul Ilfov de 2%, mult sub media naţională  a acelui 
an (7,2%) şi sub media regiunii Bucuresti-Ilfov (6,9%), ca rezultat al scăderii continue 
începând cu anul 2000 când se înregistra în judeţ o rată a şomajului de 6,2% .  
  

Aceasta rată scazută a şomajului în Ilfov comparativ cu mediile regionale şi judeţene, 
s-a menţinut şi în anii următori. 

 
La sfârşitul lui 2006, în România s-au înregistrat  460.500 de şomeri. Rata şomajului 

a fost de 5,2% în raport cu populaţia activă. Numărul de salariaţţi la sfârşitul lunii 
decembrie 2006 a fost cu 28,4 mii persoane mai mic decât în luna noiembrie 2006. 

 
În 2006, cele mai reduse rate ale şomajului au fost in judeţele: Ilfov (2,0%), Timiş 

(2,1%), Bihor (2,7%), precum şi în Municipiul Bucuresti (2,4%).  
 

Pe plan naţional, indicele câştigului salariului real pentru luna decembrie 2006, 
calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor 
de consum, a fost de 120,1% faţă de luna precedentă, de 123,6% faţă de luna 
corespunzătoare a anului 2005 (Sursa: Institutul National de Statistica).  

 



 

 

2.2 Date specifice referitoare la generarea şi gestionarea 
deşeurilor  

 

 
2.2.1 Generarea deşeurilor 

 

 

Cantităţi de deşeuri municipale generate 
 

Conform metodologiei şi pe baza mediilor naţionale, cele mai probabile valori ale 
cantităţilor generate pe zi de către populaţie sunt 0,4 kg/locuitor.zi in mediul rural si 0,9 
kg/locuitor.zi în mediul urban. Pentru necesităţi de calcul au fost utilizate aceste valori, 
deoarece nu există măsuratori specifice în judeţul Ilfov. 
 

De remarcat însă că Agenţia Natională de Reglementare a Serviciilor Comunale 
(ANRSC),  în Anexa 6 la Ordinul 111/2006 care precizează modul în care se întocmeşte 
caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de colectare a deşeurilor menajere,  cantităţile 
de deşeuri generate pe zi se stabilesc, în situaţiile în care lipsesc măsurătorile directe,  la 0,8 
kg/locuitor.zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor.zi în mediul rural.  
 

În tabelul de mai jos este prezentată structura datelor referitoare la cantităţile de deşeuri 
municipale generate la nivel de judeţ. 

Tabel 21 – Cantităţile de deşeuri colectate 
 

                                                                                         u.m = tone 
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Nr.crt. Tipuri de deşeuri 

Cod 
deşeu8 2005 2006 

2007 
(Sem.I) 

1. 

deşeuri municipale (deşeuri 
menajere şi asimilabile din 
comerţ, industrie, instituţii – 
TOTAL COLECTAT), din care: 

20 01 47 998 48 480 24 423 

1.1 deşeuri menajere colectate în 
amestec de la populaţie 20 03 01 20 838 21 312 10 878 

1.2 
deşeuri asimilabile din comerţ, 
industrie, instituţii colectate în 
amestec 

20..01, 
15.01 4 167 4 262 2 176 

deşeuri municipale (menajere şi 
asimilabile) colectate selectiv de 
la populatie si 
industrie/institutii, din care: 

20 01 
15 01 5 001 5 114 2 605 

hârtie şi carton 20 01 01 
15 01 01 1 332 1 352 682 

Sticlă 20 01 02 
15 01 07 302 308 155 

Plastic 20 01 39 
15 01 02 501 512 258 

Metale 20 01 40 
15 01 04 408 422 214 

-lemn 

                
-biodegradabile ** 
 

20 01 38 
15 01 03 

 
20 01 08 

 

 
57 

 
      2063 

 

 
62 

 
      2098 

 

 
33 

 
     1 065 

 
 

1.3 

 altele (textile, ambalaje de  
detergenti, ambalaje de pesticide), 
din care: 
 - deseuri periculoase***  din 
deseuri menajere 

15.10.11 
15.02.02 
20.10.19 
20.01.23 
02.01.08 
17.06.01 

06.05 

 
 
 
 

335 

 
 
 
 

346 

 
 
 
 

200 

1.4 

Deşeuri voluminoase (altele decat 
DEEE), mobilier, vata de sticla, 
izolanti poliuretanici, poliester 
expandat, etc 

20 03 07    

1.5. DEEE 20 03 07 194 520 368 

1.6. Deşeuri din grădini şi parcuri 20 02 2018 2042 1 020 

1.7. Deşeuri din pieţe agroalimentare 20 03 02 296 300 151 

1.8 Deşeuri stradale 20 03 03 759 797 401 

1.9 Deseuri necolectate**** 
20.01 
15.01 
20.03 

14 725 14 397 5598 
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Sursă: Agentia de Protectia Mediului Ilfov 
*) Populatia judetului trebuie sa fie conectata la serviciul de salubritate, asigurat de operatori 
de salubrizare licentiati, in procent de 100% pana in anul 2009. 
**)Deşeurile biodegradabile listate contin si namolurile din statiile de epurare ape uzate 
menajere. Aceste deseuri fie au fost incinerate, compostate la mranita in serele particulare 
sau ale ADP-urilor, iar cele colectate de la restaurante, hoteluri, case de vacanta, spitale, 
scoli, pensiuni sunt uneori oferite ca hrana pentru animale . Deseurile de catering au fost 
procesate in unitati de sub jurisdictia Autoritatii Sanitar Veterinare. 
***)Deşeurile periculoase din deşeurile menajere colectate de la populaţie, instituţii, mica 
industrie. Pentru anii 2005 sii 2006 s-au facut constatari la depozitele conforme cand s-a 
constatat ca, inainte de depozitarea in corpul depozitului, se face o separare a deşeurilor 
periculoase în mod manual.  
****) Valori estimate 
 

Tabel 22 Agenti economici si cantitatile de deseuri colectate de la acestia 

Nr. 

crt. 
Localitate 

Nr. agenti economici 

(puncte de lucru) 

1 oras   Buftea 412 
2 oras  Popesti Leordeni 216 
3 oras  Otopeni 488 
4 oras  Voluntari 867 
5 com. 1 Decembrie 109 
6 com. Afumati 442 
7 com. Balotesti 156 
8 com. Berceni 47 
9 oras  Bragadiru 206 
10 com. Branesti 124 
11 com. Cernica 82 
12 com. Chiajna 229 
13 oras  Chitila 234 
14 com. Ciolpani 62 
15 com. Ciorogirla 89 
16 com. Clinceni 114 
17 com. Corbeanca 109 
18 com. Cornetu 76 
19 com. Darasti 12 
20 com. Dascalu 38 
21 com. Dobroiesti 132 
22 com. Domnesti 83 
23 com. Dragomiresti Vale 53 
24 com. Ganeasa 23 
25 com. Glina 100 
26 com. Gradistea 15 
27 com. Gruiu 39 
28 com. Jilava 208 
29 oras  Magurele 203 
30 com. Moara Vlasiei 49 
31 com. Mogosoaia 91 
32 com. Nuci 16 
33 oras  Pantelimon 312 
34 com. Peris 96 
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35 com.Petrachioaia 16 
36 com.Snagov 150 
37 com. Stefanestii de Jos 97 
38 com. Tunari 87 
39 com.Vidra 88 
Total numar agenti economici 5673 

2005 2006 2007  
Total tone deseuri colectate (to/an), din care  7550 7621 3800 

2005 2006 2007  
Deseuri colectate selectiv (to/an): 671 700 350 

 
 
 
 
Indicatorii de generare a deşeurilor municipale 
 

Indicatorii de generare a deşeurilor colectate, exprimaţi în kg/locuitor.zi, au fost utilizaţi 
pentru prognoză de generare a deşeurilor de la populaţie, fiind consideraţi conform mediilor 
naţionale de 0,4 kg/locuitor şi în mediul rural si de 0,9 kg/locuitor.zi in mediul urban, în lipsa 
datelor de acest tip specifice judeţului Ilfov. 

 
Aceşti indicatori au fost corectaţi cu o creştere de 0,8% anual pe orizontul de prognoză 

(conform metodologiei) pentru a reflecta creşterea cantităţilor de deşeuri odată cu sporirea 
veniturilor personale şi a nivelului de trai. 

 
Indicatorii de generare a deşeurilor municiplae variaza in functie de nivelul de dezvoltare 

–vezi tabelul de mai jos. 

Tabel 23 – Comparaţie între indicii de generare în funcţie de nivelul de dezvoltare 
macro-economica 

 
In ţările dezvoltate, indicatorul de generare nu depăşeşte 1,8 kg/locuitor.zi.  
 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a comunicat urmatoarea prognoză a 

creşterii indicatorului de generare –vezi tabelul de mai jos. 
 

Tabel 24 – Prognoza evoluţiei indicelui de generare de deseuri în Romania 
 

 
Indice 

anual de 
creştere 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0.80 % 
indice 
urban  

0.9 0.91 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 
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0.80 % 
indice 
rural 

0.4 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 
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Compoziţia deşeurilor menajere 
 

Compoziţia deşeurilor, în ce prveşte deşeurile din ambalaje şi deşeurile biodegradabile a 
fost considerată cea din studiile la nivel naţional, din anul 2002, în lipsa unor date provenite 
din măsurători directe în judeţul Ilfov 

 

Tabel 25 – Compoziţia deşeurilor în Romania 
 

2002 Componente 
% kg/loc.an 

Hartie, carton 11% 39 
Sticla 5% 18 
Metale 5% 18 
Plastic 10% 35 
Textile 5% 18 
Biodegradabile 51% 179 
Altele 13% 46 
Total 100% 352 
Sursa: ICIM citat in  PNGD 

 

 
 Sursa: ICIM 
 

Figura 4 Graficul compoziţiei deşeurilor menajere 
 

Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale 
 In categoria deseurilor biodegradabile din deşeurile municipale sunt cuprinse: 

• deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării 
• deseuri biodegradabile din  unităţi de alimentaţie publică; 
• deşeuri vegetale din parcuri, grădini publice; 
• deseuri vegetale din gradini ale populatiei, sere, solarii etc. 
• deşeuri biodegradabile din pieţe agro-alimentare; 
• componenta biodegradabilă din deşeurile stradale; 
• nămol orăşenesc de la epurarea apelor uzate menajere; 

 
Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile menajere utilizată în proiecţii a fost cea 

din studiile la nivel naţional existente: 
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2.2.2. Colectarea şi transportul deşeurilor 
 
 

Date privind agenţii de salubrizare 
 

Din punct de vedere instituţional colectarea şi transportul deşeurilor in judeţul Ilfov se 
realizează astfel: 
 

• de către serviciile specializate ale primăriilor, cu sau fară personalitate juridică; 
• de către companii private prin contract de concesiune a serviciului; 
• de către companii private prin contract de prestari servicii. 
 
Operatorii licenţiaţi ce colectează deşeurile municipale  de pe teritorul administrativ al 

Judetului Ilfov sunt prezentaţi în tabelul următor. 
 

Tabel 26 – Operatorii licenţiaţi  de colectare a deşeurilor menjere în judeţul Ilfov 
 

Forma de capital 
Denumire operator de 
salubritate Integral 

de stat 
Majoritar 
de stat 

Majoritar 
privat 

Autohton 
integral 
privat 

Integral 
privat cu 

capital mixt 

Publică de 
interes local 

SC Urban SA- Sucursala 
Otopeni  

  X    
SC Compania Romprest 
Service SA, Otopeni,  

  X    
SC Rosal Ecologic & 
Recycling Sistem SRL, 
Bucuresti,  

   X   

SC Salubritate Apa si 
Canal Voluntari SRL, (SC 
Ecoval SRL)  

  X    

SC RER Ecologic Service 
Bucuresti (REBU SA) 

 X     
SC Salserv Ecositem 
SRL, Bucuresti 

   X   
SC Servicii Salubritate 
Bucuresti SA   

  X    
SC Supercom SA, 
Bucuresti 

  X    
SC Sal Trans Exim SRL, 
Magurele 

  X    
CL Ciolpani       X 
CL Gruiu      X 
CL Cornetu      X 
CL Copaceni      X 
CL Vidra      X 
CL Glina      X 
CL Branesti      X 

Sursă: Agentia de Protectia Mediului Ilfov 
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Situaţia operatorilor de salubritate (colectare şi transport), pe tipuri de capital, în judeţul Ilfov 
Integral de 

stat 
Majoritar de 

stat 
Majoritar 

privat 
Autohton 

integral privat 
Integral privat 
cu capital mixt 

Publică de 
interes local 

0 1 6 2 0 7 
 
Nu există serviciu de salubritate organiţat în următoarele localităţi: 

- Dobroieşti 
- Dărăsti/Ilfov 
- Petrăchioaia 
- Gradiştea 
- Nuci 
 
În comuna Cernica colectarea şi transportul deşeurilor se realizează pe baza unui 

contract de prestări servicii (temporar) cu SC ROSAL Ecologic Recycling Systems SRL.  
 
Operatorii de colectare a deşeurilor menejere sunt în majoritate cei care realizează 

colectarea în Bucureşti. Predomina cei în care capitalul privat este majoritar.  
 

 

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 
 

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor mentionează că în anul 2004 un număr 
de 31 de companii deserveau aproximativ 104.000 locuitori, ce reprezintă o rată de conectare 
de 38%. Acest lucru indică o conectare la servicii de salubritate a populaţiei urbane de 100% 
şi a populaţiei rurale de 25% .   
 
 Având în vedere caracterul predominant rural al judeţului, precum şi pătrunderea 
redusă a operatorilor privaţi comparativ cu situaţia din 2004, se poate presupune ca rata de 
conectare a populaţiei judeţului in 2005 este aproximativ 25%. 
 
Localitatea Populaţia, numar de locuitori stabili, 2005 

- Dobroieşti 6226 
- Dărăsti/Ilfov 2534 
- Petrăchioaia 2477 
- Gradiştea 2736 
- Nuci 2978 

Total 16951 
 
Raportat la totalul populaţiei judeţului Ilfov -280.403 locuitori, rezultă că pentru 5,9% 

din populaţie nu există sisteme de colectare a deşeurilor in localităţile de domiciliu, nici în 
gestiune proprie nici în delegare de gestiune. Introducerea sistemelor de colectare în 
aceste localităţi este considerată ca fiind de maximă prioritate. 

   
 
Din evidenţele operatorilor, conform raportărilor la APM Ilfov, la sfârşitul lui 2006 

aveau contract cu operatorii de salubritate licentiaţi un număr de 64.120 persoane fizice, 
adică aproximativ 22% din populaţia judeţului.  
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Situaţia acestora pe localitaţi este redată în tabelul următor.   

 Localitate 
Ppopula

tie 
REBU URBAN 

ROMPRE
ST 

ROSAL 
Recycling 

SAC 
Voluntari 

SC Salserv 
Ecosistem 

SRL 

SC 
Supercom 

SA 

1 Buftea 20195       1764       

2 Voluntari 29792       102 14500     

3 Otopeni 9876   4550       x   

4 Chitila 11889       2332       

5 Magurele 7689           900   

6 Pantelimon 15836       3996       

7 Popesti 
Leordeni 

14498       1897   x   

8 Bragadiru 7898           x   

9 Snagov 5698     5000         

10 Peris 6860   300   7450       

11 Ciolpani 4240               

12 Gruiu 6576               

13 Nuci 2852               

14 Gradistea 2729               

15 Moara Vlasiei 5612 2676             

16 Balotesti 6193   300 X         

17 Corbeanca 3568 2158             

18 Mogosoaia 5132   300           

19 Chiajna 7679 897         x   

20 
Dragomiresti 

Vale 
3982       528       

21 Ciorogirla 4695 2362             

22 Clinceni 4332               

23 Cornetu 4361               

24 1 Decembrie 5778               

25 Copaceni 3008               

26 Jilava 8633 4516         x   

27 Vidra 7810               

28 Glina 6371               

29 Cernica 9021       156       

30 Branesti 7972               

31 Ganeasa 4319               

32 
Stefanestii de 

Jos 
4011     X         

33 Petrachioaia 2477               

34 Tunari 3506   300   190     300 

35 Afumati 6092     X         

36 Dascalu 2340     2500         

37 Darasti-Ilfov 2535               

38 Dobroiesti 6151               

39 Berceni 3616           x   

40 Domnesti 5812 4694             

Sursa: APM Ilfov 
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În localităţile Ciolpani, Gruiu, Cornetu, Copăceni, Vidra, Glina şi Brăneşti, serviciile de 

salubritate sunt furnizate de direct de primărie, fără licenţă. 
 
In Regiunea Bucureşti-Ilfov erau licentiaţi de către ANRSC  până la data de 08-10-

2007, următorii operatori de salubritate: 
• ECOREC SA Popeşti-Leordeni 
• ADPB SA Bucureşti 
• ROSAL ECOLOGIC & RECYCLING SYSTEM SRL Bucureşti 
• MMV SERVICE CONSULT SRL Bucureşti 
• ECORECYCLING SRL Bucureşti 
• SYSTEMA ECOLOGIC SRL Bucureşti 
• SALSERV ECOSISTEM SRL Bucureşti 
• SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI SA 
• COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti 
• ECO SUD SRL Bucureşti 
• ADPP IV SA 
• KONTEX BUSIENSS GROUP SRL Bucureşti 
• SUPERCOM SA Bucureşti 
• IRIDEX GROUP Import-Export SRL Bucureşti 
• 3D ROMÂNIA SA Bucureşti 
• ROSAL GRUP SRL Bucureşti 
• REBU SA Bucureşti 

 
 

 
 

Dotarea agenţilor de salubrizare 
 
Situaţia dotărilor operatorilor de salubritate pentru realizarea colectarii în anul 2006  

este redată în tabelul următor. 
 
În dotarea agenţilor operatori se aflau în 2006 un număr de 6,802 pubele de 240 L, 

13,152 publele de 120 L si 903 containere de 1,1 m3, precum si un numar de aproximativ 
300 containere de diverse alte capacităţi de volume mai mari decât 1,1 m3 – vezi tabelul 
următor.   

 



Dotari tehnice 

Nr. 
Crt. 

Agent economic 
(adresa, C.U.I,tele/ 
fax., pers. de 
contact 

Aut. de 
mediu 

Localitati 
operare mijl. Auto 

/capacitate 
nr. Pubele 
/capacitate nr. containere /capacitate 

1 SC URBAN SA 
Ramnicu Valcea 

195/29.06.20
07(2012) 

Otopeni, 
Mogosoaia, 
Balotesti, 
Peris, 
Tunari 

4 autogunoiere/13 mc 
4 autocontainere 
2 autobasculante/12 mc 

1740 pubele/240 l 
384 pubele 140 l 
312 pubele 120 l 

141 containere/1,1 mc 
23 containere/4 mc 
10 containere/5 mc 
17 containere/7 mc  

2 

S.C. COMPANIA 
ROMPREST 
SERVICE S.A. 
Sediul Social: Calea 
Bucureştilor 224 E, 
Otopeni,  
tel.: 021-204.11.55;  
021-204.17.77;  Fax.: 
021-201.48.56 
E-mail: 
office@romprest.ro   
www.romprest.ro 

198 din 
08.08.2005,  
revizuita nr. 
9225 din data 
de 
27.07.2006 
Valabila 
08.08.2007 

Otopeni (AIHCB) 
[Balotesti 
(concesiune - HCL 
nr 13/27.08.2004)] 
Saftica 
[Dascalu 
(concesiune -HCL 
nr. 8/12.08.2005 )] 
Snagov 
Voluntari 
Afumati  
Bragadiru  
Stefanestii de jos  

12 Autogunoiere 
compactoare /15.3 mc;  
 1 Autogunoiera 
compactoare/22mc 
1 Autotractoar cu 
container  / 4-7 mc; 
2 Autotractoar cu 
container / 8-24mc 
4 tractoare cu remorca 

 93 pubele 120 l 
2219 pubele 240 l 

451 Eurocontainere/1.1 mc                         
69 Container/0.77 mc                                      
3 Containre/1.8 mc 
3 Container/24 mc 
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3 

S.C. ROSAL 
ECOLOGIC & 
RECYCLING 
SYSTEM 
S.R.L.,Bucuresti, 
Sector 3, Sos. 
Dudesti-Pantelimon, 
Nr. 2-4-6,CUI 
10369634 tel/fax : 
021.255.49.82  

NR.1/28.11.2
005, 
valabilitate: 
28.11.2007 

Pantelimon, 
Chitila, 
Buftea,  
Peris, 
 Snagov, 
Cernica, 
Dragomiresti Vale, 
Pipera - Tunari, 
 Jilava 

7 autogunoiere/18 mc 
4 autogunoiere/19 mc 
3 autogunoie/17 mc 
1 autobunoiera/7.5 mc 
1gunoiera/3.5 mc 

125  pubele/240 l 

217 containere /1.1 mc 
59 containere/4.4 mc 
29 containere/5.5 mc 
19 containere/7 mc 
1 container/10 mc 
2 containere/12 mc 
9 cintainere/18 mc 

4 

SC  SALUBRITATE 
APA SI CANAL 
VOLUNTARI SRL, 
Primaria  Voluntari 
CUI 14685770 
270.30.13 

209/2006 oras Voluntari 

2 autospeciale/12 mc 
1 autospeciala/ 5 mc 
1 autospeciala/9 mc 
1 autospeciala/10 mc 
11 tractoare 

  20 containere / 1.1 mc 
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5 

S.C RER Ecologic 
Service Bucuresti 
REBU S.A. B-dul 
Tudor Vladimirescu, 
nr 35, sector 5, cod 
76134, tel 410.5037 
fax 4105987 
Persoana de contact: 
Consilier Ecolog- Nicu 
Alexe tel: 
0751.179978  

Autorizatie de 
mediu, 
 nr. 255  / 
21.06.2007 
valabilitate 
/06.06.2011 

Corbeanca/ 
contract  delegare  
gestiune servicii 
publice de 
salubrizare / 
nr.154371 
/05.04.2006; 
Ciorogarla/ 
contract   gestiunie 
servicii publice de 
salubrizare /  
nr. 
3822/06.06.2006; 
Moara Vlasiei/ 
contract gestiunie 
serviciilor publice 
de salubrizare/  
nr. 
5014/14.08.2006; 
 Jilava/ 
contract  gestiunie 
servicii publice de 
salubrizare  
nr. 
36336/15.08.2006 
 Domnesti/ 
Contract  gestiunie 
servicii publice de 
salubrizare 
nr. 
39645/07.09.2006 

4 IVECO / 23 mc; 
1 VOLVO / 23 mc; 
1 Auto Speciala IVECO 
(platforma) / 7mc; 
1 Auto Speciala 
ABROLL / 18 mc; 
1 AUTO Speciala 
MERCEDES (cu 
platforma) / 7 mc 

12 263 pubele /120 l 
58 pubele /240 l 

72 containere / 1.1 mc 
14 containere / 4 mc 
8 containere / 7 mc 
3 containere / 18 mc 
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6 

SC Salserv Ecosistem 
SRL, str. Barca, bl. 
M190, sc. 1, etj. 6, , 
ap.38, sector 
5/tel/fax:4562486/ing. 
Gh. Movila 

335/ 
19.12.2006 
(19.12.201) 

oras Magurele 
oras Otopeni 
oras Bragadiru 
oras Popesti 
Leordeni 
com Chiajna 
com. Berceni 
com Jilava 

1 Autofurgoneta/2 t 
10 autogunoiere/13 t 
4 transpcontainere/5 t 
1 camion/7 t 
1 autobasculanta/10 t 

100/120 l 
2500/240 l 
200/1100 l 

20/4 mc 
5/5 mc 
10/7 mc 
4/10 mc 
4/18 mc 
1/23 mc 
1/20 mc 

7 

SC Servicii Salubritate 
Bucuresti SA, Sos. 
Bucuresti-Ploiesti nr. 
17, sector 1/CUI/,Ro 
12900081/tel/fax: 
2332167/2038953/ 
Danescu Tamara 
Doina 

336/ 
05.07.2006 
revizuita 
(05.07.2011) 

  1 autogunoiera/ 13 t 0 
6/4 mc 
1/1.1 mc 

8 

SC Supercom SA 
sediu social: 
Bucuresti 
str. Gherghitei, nr. 23 
C, sector 2 
punct de lucru: 
Bucuresti 
 str. Fantanica, nr. 39, 
sector 2 
CUI: RO 3884955 
tel/fax: 
2402686/2402333/ing. 
Octavian Burlacu 

dosar depus 
la APM 
Bucuresti 
 nr. 
694/22.01.20
07 

Tunari 1 autogunoiera/13 t 160/240 l 2/1.1 mc 

Sursa: APM Ilfov 
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Date privind staţiile de transfer 
În judetul Ilfov nu există staţii de transfer. 

 
    

2.2.4 Valorificarea şi tratarea deşeurilor  
 

Sortarea deşeurilor municipale 
 

În  judeţul Ilfov există o staţie de sortare care a fost pusă in funcţiune în martie 
2007 de către doi operatori cu capital  privat: S.C. Rosal grup S.R.L şi ECOREC S.A. 
Staţia are o capacitate de prelucrare proiectata de 18 tone/ora şi deserveşte în principal 
populaţia din sectorul 3 al Bucureştiului  şi mai puţin  populaţia din judeţul Ilfov.  
Principalele materiale sortate sunt: hârtia, plasticul, sticla, metalele. 
 
Date generale privind instalaţa de sortare 2006 (dare in funcţiune) 

Judeţ Instalaţie de 

sortare/localitate 

Capacitate 

proiectată (t/an) 

Tipuri de deşeuri  sortate* 

ILFOV Glina 130.000 – 150.000 
tone/an, 

Metale: 20 01 40/15 01 04 

Hartie si cartoane-20 01 01/ 

15 01 01 
Plastice-20 01 39/15 01 02 

Sticla-20 01 02/15 01 07 
* codurile  deşeurilor sunt cele  conform HG nr. 856/2002 
 
Reciclarea deşeurilor municipale 

 
Cantităţile valorificate la  nivelul judeţului Ilfov pe tipuri de materiale sunt redate în 

tabelul urmator. 
 

Tabel 27 Cantităţile de materiale reciclabile valorificate în judeţul Ilfov 
Anul 2003 (tone/an) 2004 (tone/an) 2005 (tone/an) 
Deşeuri de hartie/carton 10.705 10.519 22.830 
PET 245,6 258,3 325,8 
Metale N/a N/a 1.915 
Lemn si rumegus N/a N/a 2.406,6 
Aluminiu N/a N/a 62 
Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 

In judeţul Ilfov a fost raportată o cantitate de sticlă valorificata de  8 tone pentru 
anul 2005. 

Operatorii ce colecteaza deseurile in judet au colectat selectiv, in 2006, o cantitate 
de deseuri de hartie si carton 482 de tone si o cantitate de deseuri de PET de 86 tone 
(conform raportarilor proprii) .    
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Analiza pieţei de deşeuri reciclate la nivelul judeţului Ilfov 

 
Piaţa de materiale reciclabile  în regiune se caracterizează prin prezenţa societăţilor 

comerciale ce oferă servicii mixte: unele doar colectează deşeurile reciclabile,  altele 
colectează si valorifică deşeurile reciclabile, iar altele doar valorifică deşeurile reciclabile. 

 
Firmele ce colectează şi valorifică deşeuri au sediul în Bucuresti sau în localitati din 

judeţul Ilfov, cantitatile colectate de acestea provenind atât din Bucuresti căt şi din Ilfov. 
 

Operatori economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii în vederea realizării 
obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje sunt următorii: 
 

• SC Eco-Rom Ambalaje SA – Bucureşti, b-ul 1 Mai (fosta Compozitorilor), nr. 51-
55 Pav. Administrativ, etj. 5, sector 6, tel +4021 41 39 107, fax +4021 41 30 857 

• SC Ecologic 3R SRL – Brăila, str. Grigore Alexandrescu c/c DN2B, nr. 1, tel 
+40239 67 80 69, fax +40239 67 80 69 

• SC Interseroh SRL – Bucureşti, b-dul Libertăţii nr. 1, bl A1, ap. 49, sector 4, tel 
+4021 337 28 58, fax +4021 337 28 98 

 
Reciclatorii sunt următorii: 
 

Sticlă  

• S.C. STIROM S.A.,  B-dul Theodor Pallady nr. 43-45, sector 3, Bucureşti  
• Tel: 021/345 17 17   021/345 20 55 Fax: 021/345 10 23 

• S.C. STITEH S.A. B-dul Basarabia nr. 171, sector 3, Bucureşti Tel/Fax: 
021/2555124  

 
Hârtie şi carton 

• S.C. REMAT BUCUREŞTI SUD S.A.,  Şos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucureşti 
• Tel: 334.53.89;  334.53.99     
• S.C. TOMARVA G&V IMPEX S.R.L.,  Calea Văcăreşti nr. 207, sector 4, Bucureşti 
• Tel: 684.86.25;  0740.019.799   Punct de lucru: Str. Chiciurei nr. 31, sector 3, 

Bucureşti 
• Tel: 346.82.90         
• S.C. ANA TOTAL IMPEX S.R.L. (numai hârtie de la tipografie);sediu: Str. Ticus nr. 

1, sector 3, Bucureşti;  Punct de lucru: B-dul Gării Obor nr. 3, sector 2, Bucureşti 
Tel./Fax. 252.68.85;   0744.538.487      

• S.C. COM WYLLA S.R.L. Punct de lucru: Str. Iţcani nr. 12, sector 2, Bucureşti 
• S.C. COMP & MUSCALU IMPORT EXPORT S.R.L. Adresă sediu: Str. Barnova nr. 

2, bl. M 111 A, sc.1, ap.1, sector 5, Bucureşti Tel: 444.11.50 Punct de lucru: 
Prelungirea Ghencea nr.53, sector 6, Bucureşti 

• S.C. VIC NIK PRODIMPORT S.R.L.  Str. Ciochina nr.18, sector 4, Bucureşti Tel: 
0722.371.282 

• S.C. MANDORA NID S.R.L Adresă sediu: Str. Făinari nr. 26, dl. 5D, sc. B, ap.38 
Punct de lucru: Str. Lizeanu nr. 44, sector 2, Bucureşti 

• S.C. CAMI COMEXIM S.R.L. Adresă sediu: Str. Gheorghe Ştefan nr. 22 B, sector 1, 
Bucureşti Punct de lucru: Str. Apicultorilor nr. 1, sector 1, Bucureşti Tel: 679.0.06;  
0722. 627.288  
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Mase plastice 

• S.C. PRODPLAST S.A. Adresă: Str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2, Bucureşti Tel: 021 
252 35 78 

• S.C. R.M. ROMANIA IMPEX S.R.L. Adresă: Str. Gheţu Anghel nr. 3, sector 3, 
Bucureşti 

• Tel: 021 256 12 29  
• S.C. GREEN PET S.R.L.  Adresă: Şos. Andronache nr. 203, sector 2, Bucureşti  
• Tel: 021 241 20 13 
• S.C. ROSAL GRUP S.R.L. Adresă: Ştr. Dudeşti-Pantelimon nr. 32-40, sector 3, 

Bucureşti 
• Tel: 021 255 26 63 

 
Deşeuri textile  

• S.C. ESENŢA TEXTILE – 2000 – PROD IMPEX S.R.L. Str. Maşina de Pâine nr. 41, 
bl. OD 55, parter, ap. 45, sector 2, Bucureşti Adresă punct de lucru: B-dul 
Timişoara nr. 104 E, sector 6, Bucureşti Tel: 021/493.45.91;   021/493.45.88 Fax: 
021/444.45.90 

• S.C. REMAT BUCUREŞTI SUD S.A. Adresă sediu: Str. Berceni Fort nr. 5, sector 4, 
Bucureşti Adresă punct de lucru: Str. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucureşti Adresă 
punct de lucru: Str. Bârsăneşti nr. 23, sector 6, Bucureşti Tel: 021/334.56.68 Fax: 
021/334.52.94 

• S.C. REMAT BUCUREŞTI NORD S.A. Adresă sediu: Şos. Veche Bucureşti – 
Piteşti Km 15,2 Adresă punct de lucru: Şos. Veche Bucureşti – Piteşti Km 15,2 

•  S.C. STEAUA DE AUR SERVCOM S.R.L. Adresă sediu: Sat Sinteşti, Com. Vidra, 
Jud. Ilfov Adresă punct de lucru: Sat Sinteşti, Com. Vidra, Jud. Ilfov 

• S.C. LEMATEC TRADE INTER IMPEX S.R.L. Adresă sediu: Şos. Alexandriei nr. 
77, Com. Bragadiru  

• S.C. METAL ANA S.R.L. Adresă sediu: Str. Principală, Sat Sinteşti, Com. Vidra, 
Jud. Ilfov 

• Adresă punct de lucru: Str. Principală, Sat Sinteşti, Com. Vidra, Jud. Ilfov 
• S.C. SUZANA L&S IMPEX S.R.L. Adresă sediu: Sat Sinteşti, Com. Vidra, Jud. Ilfov 
• Adresă punct de lucru: Sat Sinteşti, Com. Vidra, Jud. Ilfov 
• S.C. GIL RO S.R.L. Adresă sediu: Sat Sinteşti, Com. Vidra, Jud. Ilfov 
• S.C. FEROMET 1997 PROD COM SERVICE S.R.L. sediu: Str. Ungureni  nr. 222, 

Com Jilava, Jud. Ilfov 
• S.C. AGICOM PRIMEX S.R.L.sediu: Sat Sinteşti, Com. Vidra, Jud. Ilfov 
• S.C. GALACTIC 1997 PROD COM METAL SERVICE S.R.L. sediu: Sat Sinteşti, 

Com. Vidra, Jud. Ilfov Adresă punct de lucru: Str. 1 Decembrie, Sat Copăceni, Com. 
Cernica, Jud. Ilfov 

• S.C. MINERAL 1997 COM PROD EXIM S.R.L. Adresă sediu: Sat Sinteşti, Com. 
Vidra, Jud. Ilfov 

• S.C. DUIAT COM PROD IMPEX 96 S.R.L Adresă sediu: Sat Sinteşti, Com. Vidra, 
Jud. Ilfov 

• S.C. REVAMAT S.R.L.  Adresă sediu: Str. Ungureni nr. 218, Com. Jilava, Jud. Ilfov  
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Compostarea deşeurilor 
 
În judeţul Ilfov nu există  instalaţii sau platforme de obţinere a compostului din  

deşeurile biodegradabile. 
 

Tratarea mecano-biologică 
 
În judeţul Ilfov nu există staţii de tratare mecano-biologică. 

 

Tratarea termică 
 
În judeţul Ilfov deşeurile menajere nu sunt tratate termic, cu excepţia unor cantităti 

reduse nedeterminate supuse      incinerării în fabricile de ciment. 
 
Următoarele societăţi comerciale deţin incineratoare ce tratează deşeurile 

periculoase şi cadavrele de animale:  
 

• S.C. Romvac Company S.A., situat in orasul Voluntari deţine un incineratpor pentru 
cadavre de animale; 

• S.C. Protan S.A.-sucursala Popesti Leordeni deţine un incinerator pentru cadavre de 
animale; 

• S.C. Cartogate Group S.R.L. –Comuna Glina, deţine un incinerator de deseuri 
animaliere pus in functiune in anul 2005, dar nu sunt disponibile date despre 
cantitatile de deseuri incinerate: 

• Aeroportul International “Henri Coanda” S.A Otopeni (a fuzionat cu Aeroportul 
Baneasa in 2006) detine un incinerator, în care se incinereaza deseuri medicale 
intepatoare-taietoare si medicamente cu termen expirat si deseuri medicale 
infectioase.  In acest incinerator  au fost incinerate şi materiale de tip “catering” 
rezultate de pe aeronavele de transport sau ca urmare a instituirii “carantinei sanitare, 
dar nu există înregistrări cu privire la cantităţile incinerate.   

 
Alte metode de tratare/valorificare 

 
In judeţul Ilfov  nu sunt puse în practică alte metode de tratare sau valorficare a 

deşeurilor menajere. 
 

2.1.3. Eliminarea deşeurilor 
 
Descrierea depozitelor conforme existente (capacităţi proiectate, capacităţi 
disponibile, an de închidere) 
 
 

Depozitarea deşeurilor menajere din judeţul Ilfov se 
realizează în 3 depozite conforme, amplasate în judeţul Ilfov. Cele 
trei depozite  primesc şi deşeurile menajere colectate in Bucuresti 
în funcţie de contractele comerciale semnate între operatorul de 
salubritate care colectează si transportă deşeuri şi operatorul 
depozitului. Astfel situaţia depozitării deşeurilor în depozite 
conforme detaliat pe surse Bucuresti si Ilfov  înregistrată în august 
2007 este prezentată în continuare.  
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Tabel 28 Cantităţile de deşeuri depozitate în judeţul Ilfov în 2006 şi 2007 
 
 

Cantitatea de deşeuri 
depozitată, menajere şi 
asimilabile in anul, 2006 

(tone) 

Cantitate de deseuri 
depozitata, menajere si 
asimilabile, in 2007 – 

sem .I 
(tone) 

Depozit ecologic Cantitate de 
deseuri 

depozitata, 
menajere si 

asimilabile in 
anul, 2004 

(Bucureşti + 
Ilfov) 

(t) 

Din judeţul 
 Ilfov 

Din  
Bucureşti 

Din judeţul 
Ilfov 

Din 
 Bucureşti 

Ecorec - Glina 323.257 21.065 142.582 11.276 103.340 
Ecosud+SC 
SYSTEMA SRL – 
Vidra 

382.439 4.262 429.499 5.740 206.082 

Iridex – Chiajna –
Rudeni 

340.465 8.756 249.601 6.313 130.027 

TOTAL, pe judeţ 1.046.161 34.083 821.682 23.329 439.449 
Total 1.046.161 855.765 462.778 
Sursa: Agentia de Protectia Mediului Ilfov  

 
 
Datorită distanţelor mari până la depozitele din Ilfov, deşeurile generate în judeţul Ilfov 

provenind de la comuna Ciolpani, se transportă la depozitul de  la  Ploieşti.  
 

Tabel 29 Capacitatea proeictată a depozitelor de deşeuri din judeţul Ilfov 
 

 
Depozit conform/ 

localitate 
Capacitate proiectata* (t) An sistare activitate, 

conform proiectului 
Chiajna Rudeni 
SC IRIDEX SRL 

2.700.000,00 2019 

Vidra 
SC SYSTEMA SRL 

4.000.000,00 2023 

Glina 
SC ECOREC S.A 

8.000.000,00 2045 

TOTAL 14.700.000,00 N/A 
Sursa: Agentia de Protectia Mediului Ilfov  

 
Nota: la o densitate de 0,5 tone/m3. 

 
În anul 2007, calculând prin extrapolarea datelor din primul semestru al anului, urmează 

a fi depozitate 925,556 tone de deşeuri. Dacă se va continua depozitarea la acest ritm, 
capacitatea proiectată se atinge în 14-15 ani de la darea în folosinţă, adică înainte de anul 
2018 (fără a se socoti capacităţile care urmează a se da în funcţiune: 15 ha la 
Chiajna/Rudeni, 16 ha la Glina şi  4,2 ha la Vidra.  

 
Deşeurile care se depozitează la IRIDEX reprezintă 37% din totalul deşeurilor generate 

în municipiul Bucureşti, restul fiind depozitate la depozitele VIDRA şi GLINA din Judeţul Ilfov 
(Sursa: PLAPM Bucuresti, editia 2007, în consultare publică). 

 



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 63

Prin urmare, depozitele de deşeuri de pe teritoriul judeţului Ilfov deservesc atât judeţul 
Ilfov cît şi municipiul Bucureşti, ale carui deşeuri sunt in totalitate depozitate in judetul Ilfov. 
Deşeurile provenite din Ilfov in aceste depozite sunt sub 4-5% din totalul depozitat.  

 
Prin urmare, rata de umplere şi durata de exploatare a depozitelor ecologice din 

Ilfov  depind în principal de generarea şi colectarea deşeurilor din municipiul 
Bucureşti.  

 
Sunt descrise în continuare pe scurt depozitele de deşeuri menţionate. 

 
Chiajna Rudeni / Iridex SRL 

 
Documentul de autorizare declară depozitul a fi în conformitate cu directiva europeană 

privind depozitele de deşeuri. AutorizaţiaIntegrata de Mediu confirmă faptul că un sistem 
mineral de etanşare este folosit în combinaţie cu o membrana geotextila şi cu o folie de 
plastic ca barieră finală împotriva contaminării apei subterane.   

 
Acesta este suplimentat cu un sistem de colectare şi tratare a apei şi a gazului şi cu un 

sistem de control al apelor subterane, prin puţuri adânci în amonte şi în avalul direcţiei 
de curgere a apelor subterane.    

 
Capacitatea depozitului este suficientă pentru următorii 12-15 ani dacă sunt depozitate 

anual  250.000 -300.000 t. Din totalul de 27 ha, 12 ha sunt sub operare. Depozitul este 
operat de 25 de persoane.  
 

Drumul de acces este pregătit pentru vreme de iarna. Vehiculele sunt descărcate lângă 
rampă de acces si rezultă un strat de deşeuri gros de câţiva metri.  

 
Depozitul are un număr suficient de compactoare şi buldozere.  
 
Apa uzată este colectată într-un bazin care este conectat la o staţie pilot de osmoză 

inversă. Apele meteorice se scurg de pe suprafata depozitului intr-un canal colector ce 
inconjoara depozitul, iar apa din canalul colector este combinată cu levigat ca rezultat al unei 
neprotejari a depozitului, în special pe versanţi. Gazele se colecteaza şi se elimină. 
 

Pe lângă depozit este organizată activitatea de separare şi compactare  a PET-urilor.  
 

Lângă depozit este amplasată o staţie de incinerare a deşeurilor periculoase, de tip 
Muffle, cu o capacitatea de incinerare 6000 t/an. Există posibilitatea de creştere până la 12 
000 t/an. Incineratorul este echipat cu un compartiment de ardere secundară, dispozitiv de 
curăţare a gazelor de ardere printr-un proces umed si  cu un dispozitiv de analiză a 
compoziţiei gazelor de ardere pentru controlul procesului de incinerare în sine şi pentru 
controlul  indicatorilor de mediu  
 
Glina / Encorec SA  

 
Zona depozitului este o vale naturală, cu un strat natural de argilă.  

 
Vechiul depozit de 120 ha se închide pe măsura deschiderii celulelor noi (există o 

autorizatie de construire pentru 16 ha, cu o instalare în etape de celule a câte 1 ha).   Ca 
parte a inchiderii vechiului depozit, au fost instalate 100 de puturi de colectare a gazelor.  

 
Zona de descărcare a vehiculelor de colectare este situată la aproximativ 50 m de 

drumul de acces. Deşeurile sunt mutate spre pantă şi lasate să cadă aproximativ 20 m, rata 
de compactare find probabil scăzută.  
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Se depozitează aproximativ  30.000 t/luna. 

 
În octombrie 2006 a fost introdusă o staţie de tratare a levigatului, constând într-un 

tratament pre-biologic într-un heleşteu deschis, cu intrare de apă şi osmoza inversă.   
 

O suprafaţă de 3 ha este pregatită pentru instalarea unei staţii de sortare cu o 
capacitate de  60.000 t/an, constând în unităţi de mărunţire, un ciur (lungime: 10m şi 
diametru: 3m) şi curea transportoare pentru o sortare manuală în spaţii închise. Fracţii mici, 
<60 mm vor fi depozitate iar  4 fracţii vor fi sortate: plastic, hârtie, sticlă şi materiale feroase.  
 
 
Vidra / ECOSUD SRL 
 
 Operarea depozitului a început în 2001. Depozitul de la Vidra are o suprafaţă totală 

de 24 ha, din care 4,2 sunt închise, 2 celule cu 4,2 ha sunt în folosintă şi încă o celulă de 4,2 
ha este în construcţie. Construcţia îndeplineşte cerinţele Directivei UE privind depozitele de 
deşeuri.  Înălţimea totală a depozitului este planificată a fi de 40 m, ceea ce este unic în 
tehnologia depozitelor de deşeuri.  
 
 Este planificată darea în funcţiune a unei staţii de sortare manuală.   
 
 

Situatia depozitelor neconforme 
 

Tabel 30  Suprafaţa şi datele de închidere ale depozitelor neconforme din judeţul Ilfov  
 

Nr. 
Crt. 

Numele satelor 
cu suprafeţe 
de depozitare  

Adresa, locaţia 
suprafeţelor de 
depozitare  

Suprafaţa 
acoperită 
m² 

Data sistarii activitatii 
prevazuta prin lege  

1 Mogoşoaia   Satul Mogoşoaia  11.000 2008, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

2  Clinceni  Clinceni, str. 
Solariilor  

5.000 2007, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

4 Afumaţi  N-V de Afumaţi Necunoascuta 2009 
5 Domneşti com. Domneşti (în 

spatele UM) 
Necunoascuta 2009 

6 Com. Darasti com. Darasti (spre 
com. 1 Decembrie) 

10.000 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

7 Ciolpani  Satul Ciolpani- 
Piscu  

10.000 2008, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
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Nr. 
Crt. 

Numele satelor 
cu suprafeţe 
de depozitare  

Adresa, locaţia 
suprafeţelor de 
depozitare  

Suprafaţa 
acoperită 
m² 

Data sistarii activitatii 
prevazuta prin lege  

depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului. 
 

8 Com. Peris Satul Peris  15.000 2009 
9 Com. Ganeasa 

 
Şindrilita, Pitesca, 
Afumaţi 

45.000 
 

2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului. 

 
10 Gruiu Satul Silistea 

Snagovului, satul  
Lipia  

20.000 
Necunoascuta 

2008, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

11 Dascălu Dascălu  Necunoascuta 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

12 Vidra Vidra–Creţeşti  35.000 2009 
13 Petrachioaia Petrachioaia  35.000 2008, sem II, prin 

solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului. 

 
14 Berceni Berceni  6.000 2007, sem II, prin 

solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

15 Dobroieşti Dobroieşti  30.000 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

16 com Jilava Pe un teren 
apartinand SC 
Progesul SA 

5.000 2007, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului.  
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Nr. 
Crt. 

Numele satelor 
cu suprafeţe 
de depozitare  

Adresa, locaţia 
suprafeţelor de 
depozitare  

Suprafaţa 
acoperită 
m² 

Data sistarii activitatii 
prevazuta prin lege  

17 Branesti acc. PUG 
6896/0203/2000,  
land 133, parcela 
555 

35.000 
 

2008, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

18 Grădiştea Satul Grădiştea, 
pamantul 15 
(AGROMEC) 

20.000 2008, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

19 Com.1 
Decembrie 

Baloteşti  8.000 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului. 

 
21 Măgurele Măgurele- 

Dumitrana 
10.000 2008, sem II, prin 

solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului. 

 
22 Oraşul Buftea  Buftea  15.000 2009, sem I prin 

solicitare Aviz de Mediu 
pentru sistarea 
depozitarii. Depozitul 
este listat in HG 
349/2005 si are termen 
de sistare a depozitarii 
la 17.07.2009. Din data 
de 01.01.2004 a 
concesionat serviciul de 
salubrizare, iar 
depozitarea deseurilor 
la depozit a fost sistata. 

23 Tunari Tunari  25.000 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

24 Stefăneştii de 
Jos 

Stefăneştii de Jos  25.000 2009 

25 Bragadiru Bragadiru  - Virteju  - 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
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Nr. 
Crt. 

Numele satelor 
cu suprafeţe 
de depozitare  

Adresa, locaţia 
suprafeţelor de 
depozitare  

Suprafaţa 
acoperită 
m² 

Data sistarii activitatii 
prevazuta prin lege  

ecologizarea 
amplasamentului. 

 
26 Cornetu Cornetu, pamantul 

16, parcela 43 
9.000 2008, sem II. Detine 

Aviz de mediu pentru 
sistarea depozitarii 

27 Pantelimon Pantelimon   2007, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

28 Ciorogirla Ciorogirla  10.000 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

29 Nuci Nuci Necunoscuta 2008, sem II, prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

30 Copaceni Copaceni Necunoscutâ 2008, sem II prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

31 Cernica 
 

Pe teritoriul satului 5.000 2008, sem I prin 
solicitare de Aviz de 
mediu pentru sistarea 
depozitarii si 
ecologizarea 
amplasamentului 

  Suprafaţa totală 365.000  
      Sursa: Agentia de Protectia Mediului Ilfov 
 

În marea majoritate a depozitelor neconforme din judeţul Ilfov depozitarea deşeurilor a 
fost practic sistată.  

 
În perioada 2004-2006 au fost inchise şi ecologizate 6 depozite neconforme de deseuri 

nepericuloase de pe teritoriul judetului Ilfov:  Snagov, Chitila, Chiajna, Corbeanca, Otopeni, 
Domneşti. 
 

Societăţile comerciale cu capital privat care colectează deşeurile din localităţile judeţului 
Ilfov au încheiat contracte cu operatoriii care gestioneză depozite conforme de deşeuri si ca 
urmare depozitarea deşeurilor generate în judeţul Ilfov se realizează în cele trei depozite 
conforme  prezentate mai sus. 
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Ca urmare, chiar dacă închiderea acestor depozite are termenul legal în anii 2007-2009, 
depozitarea deseurilor menajere a fost sistată până in 2007, la cele mai multe dintre acestea. 
Etapizarea închiderii şi ecologizării acestora este redată în tabelul următor.  

Tabel 31 Planificarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme din judeţul Ilfov 
 

etapizarea inchiderii si ecologizarii 
-in conformitate cu HG 349/2005- 

2007 2008 2009 
numar depozite 

sem I sem II sem I sem II trim I  trimII 

se inchid si se ecologizeaza 1 4         

se inchid si se ecologizeaza     7 17     

se inchid si se ecologizeaza         1   

continua sa depoziteze 
depozitele conforme: 
- depozitul Ecorec Glina, 
- depozitul Ecosud Vidra, 
- depozitul Iridex Rudeni  

3 3 3 3 3 3 

      Sursa: Agentia de Protectia Mediului Ilfov 
 
 

Tabel 32 Evoluţia cantităţilor de deşeuri ce s-au  depozitat la depozitele neconforme 
(2003-2007) 

 
Cantităţi de deşeuri depozitate (to/an) Localitate 

2003  2004 2005 2006 2007 
(semestrul I) 

Buftea 

3.420 
Listat in HG 

349/2005. Sisteaza 
depozitarea la 

16.07.2009 
 

3.430 
la depozitul 

conform Rudeni-
Iridex 

3.434 
la depozitul 

conform Rudeni-
Iridex 

3.446 
la depozitul 

conform Rudeni-
Iridex 

1.754 
la depozitul 

conform Rudeni-
Iridex 

Popesti Leordeni 
2.478 

la depozitul, conform  
Glina-Ecorec 

2.491 
la depozitul, 

conform  
Glina-Ecorec 

2.503 
la depozitul, 

conform  
Glina-Ecorec 

2.508 
la depozitul 

conform Glina-
Ecorec 

1.281 
la depozitul 

conform Glina-
ecorec 

Otopeni 
1.699 
la depozitul conform 
Rudeni-Iridex 

1.700 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

1.715 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

1.718 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

880 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

oras  Voluntari 4.823 
depozitul Pipera 

4.834 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

4.854 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

4.857 
la depozitu 
conform Rudeni-
Iridex  

2.468 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. 1 Decembrie 1.387 1.403 1.411 1.414 

708 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

com. Afumati 
1.044 
depozit comun cu 
Ganeasa 

1.056 
depozit comun 
cu Ganeasa 

1.058 
depozit comun 
cu Ganeasa 

1.060 
depozit comun 
cu Ganeasa 

531 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

com. Balotesti 1.037 1.056 1.060 1.062 532 
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  la depozitul 
conform Rudeni-
iridex 

la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Berceni 618 
 

626 
 

628 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

630 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

316 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

oras  Bragadiru 1.634 1.663 

1.675 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

1.678 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

853 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Branesti 1.366 1.382 1.385 1.487 745 

com. Cernica 1.547 1.564 1.567 1.569 

786 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

com. Chiajna 
1.317 
la depozitul conform 
Rudeni-Iridex 

1.327 
la depozitul 
conform Rudeni-
iridex 
 

1.333 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex  

1.335 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

669 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

oras  Chitila 
1.701 
la depozitul conform 
Rudeni-Iridex 

1.726 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

1.731 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

1733 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

868 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Ciolpani 706 715 720 722 363 

com. Ciorogarla 794 903 908 910 

456 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Clinceni 743 
ecologizat 

754 
ecologizat 

757 
ecologizat 758 

380 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Corbeanca 604 
ecologizat 

620 
ecologizat 

622 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

624 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

313 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Cornetu 740 757 760 762 382 
com. Darasti 433 438 440 441 222 

com. Dascalu 396 401 

404 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

406 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

203 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Dobroiesti 1055 1067 1071 1073 538 

com. Domnesti 
996 
la depozitul conform 
Glina -Ecorec 

1007 
la depozitul 
conform  
Glina -Ecorec 

1008 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

1010 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

506 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

com. Dragomiresti Vale 
669 
la depozitul conform 
Rudeni-Iridex 

678 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

670 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

680 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

342 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Ganeasa 
739 
la depozit comun cu 
Afumati si propriu 

747 
la depozit 
comun cu 
Afumati si 
propriu 

750 
la depozitul 
comun cu 
Afumati si 
propriu 

752 
la depozitul 
comun cu 
Afumati si 
propriu 

377 
la depozitul 
propriu 
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com. Glina 
1092 
la depozitul conform 
 Glina-Ecorec 

1105 
la depozitul 
conform  
Glina-Ecorec 

1108 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

1110 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

556 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

com. Gradistea 446 452 457 460 231 
com. Gruiu 1099 1115 1118 1120 561 

com. Jilava 1477 
partial ecologizat 

1495 
partial 
ecologizat 

1496 
partial 
ecologizat 

1497 
la depozitul 
conform Vidra-
Ecosud 

750  
la depozitul 
conform Vidra-
Ecosud 

oras  Magurele 1512 1544 1557 

1601 
la depozitul 
conform Vidra-
Ecosud 

802 
la depozitul 
conform Vidra-
Ecosud 

com. Moara Vlasiei 950 962 964 967 485 

com. Mogosoaia 964 879 882 

886 
la depozitul 
conform 
Rudeni-Iridex 

444 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Nuci 474 480 481 483 243 

oras  Pantelimon 1977 
ecologizat 

2015 
ecologizat 

2017 
ecologizat 

2020 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

1012 
la depozitul 
conform Glina-
Ecorec 

com. Peris 1168 1181 1183 

1186 
50% la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

594 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com.Petrachioaia 422 427 428 431 217 

com.Snagov 
962 
la depozitul conform 
Rudeni-Iridex 

983 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

986 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

990 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

498 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Stefanestii de Jos 686 694 696 700 

352 
la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com. Tunari 599 607 610 

616 
25% la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

311 
25% la depozitul 
conform Rudeni-
Iridex 

com Copaceni - - 194 

414 
50% la depozitul 
conform Vidra-
Ecosud 

210 
la depozitul 
conform Vidra-
Ecosud 

com.Vidra 1340 1355 1357 1364 684 
Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului Ilfov 
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3. OBIECTIVE ŞI ŢINTE, MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 
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Domeniu Obiective 

principale 
Obiective secundare Ţinte/ 

Termene limită 
Responsabilităţi 

Cel putin un 
document de 
orientare elaborat si 
aprobat in CJ pana 
la 31/12/2008 

1.1.1. Elaborarea si mentinerea la zi a unor documente 
de orientare si indrumare pentru dezvoltarea 
institutionala in domeniul gestiunii deseurilor, atat 
pentru localitati si asociatii intercomunitare cat si pentru 
colaborarea acestora cu asociatii de gestiune a 
deseurilor de ramura (DEEE, PET etc.) ce activeaza pe 
plan judetean.  

Proces continuu 

Consiliul judeţean Ilfov 

Strategiile si 
Regulamentele 
elaborate si 
adoptate – pana la 
31/06/2008 
Servicii de 
salubritate 
organizate (ca 
departamente 
publice, ca SA 
proprietate exclusiv 
publica sau in 
delegare de 
gestiune) - in 100% 
din localitati pana la 
31/12/2008  

1.Dezvoltarea unei 
politici locale si 
contribuţia la 
formularea unei 
politici regionale, 
aplicarea legislaţiei 
de mediu (naţionale 
si comunitare) pe 
plan local 

1.1. Elaborarea de 
reglementări 
specifice judetene si 
locale în 
concordanţă cu 
politica si legislatia 
naţională de 
gestionare a 
deşeurilor,  cu 
directivele si 
documentele 
programatice ale 
Uniunii Europene 
 

1.1.2. Incurajarea si sprijinirea autorităţilor locale din 
judeţul Ilfov în elaborarea strategiilor locale de 
gestiune a deseurilor, in adaptarea Regulamentului 
cadru de gestiune a deseurilor la situatia locala si in 
alegerea celei mai potrivite forme de organizare a 
salubritatii (gestiune proprie sau gestiune delegata) si in 
selectarea domeniilor de salubritate pentru care se 
propune gestiune delegata. 

Proces continuu 
 

Consiliul judeţean Ilfov 
Consiliile locale 
(orasenesti si 
comunale) 
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Domeniu Obiective 
principale 

Obiective secundare Ţinte/ 
Termene limită 

Responsabilităţi 

  1.1.3. Conştientizarea populaţiei pentru sprijinirea 
actiunilor de organizare a serviciilor de salubritate 
sau de delegare a acestora (acolo unde nu exista astfel 
de servicii)  si stimularea participarii acesteia la 
dezbaterile publice in legatura cu Regulamentele 
serviciilor de salubritate si cu urmarirea indeplinirii 
indicatorilor de performanta 

Cunoasterea 
regulamentelor de 
salubritate si a 
indicatorilor de 
performanta de 
catre cel putin 50% 
din populatie –pana 
in 1012 (cel putin o 
actiune de 
constientizare 
organizata in fiecare 
oras/ comuna in 
fiecare an sau o 
actiune unica pe 
plan judetean) 
 
Proces continuu 

Consiliul judeţean Ilfov 
Consiliile locale 
(orasenesti si 
comunale) 
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Domeniu Obiective 
principale 

Obiective secundare Ţinte/ 
Termene limită 

Responsabilităţi 

 1.2. Sporirea 
eficientei aplicarii 
legislatiei de mediu, 
nationale si 
comunitare, pe plan 
judetean si local. 

1.2.1. Asigurarea derularii eficiente a actiunilor de 
control privind respectarea legislaţiei de gestionare a 
deşeurilor si eliminiarea cauzelor si consecintelor unor 
astfel de cazuri. 

Obtinerea unei 
tendinte 
descendente a 
cazurilor de 
incalcare a legislatiei 
– pana in 2012 
( organizarea a cel 
putin un control 
preventiv anual in 
situatiile in care 
exista risc de mediu 
semnificativ). 
 
Proces continuu  

Garda de Mediu –
judetul Ilfov 
APM-Ilfov 
Consiliul Judeţean, 
Consiliile Locale 

 



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 75

1.2.2. Întărirea cooperării între instituţiile descentralizate si 
deconcentrate in depistarea, analizarea si eliminarea 
cazurilor de incalcare a legislatiei de gestiune a deseurilor; 
creşterea eficienţei dialogului intre structurile autoritatii 
centrale si locale in acest sens. 

Obtinerea 
obisnuintei de 
consultare 
operativa in 
pregatirea si 
derularea actiunilor 
de control, pana in 
2012 (cel putin un 
seminar comun al 
autoritatilor cu rol in 
gestiunea 
deseurilor, in 
fiecare an). 
 
Proces continuu 

Institutiile 
descentralizate si 
deconcentrate ale 
statului  
Garda de Mediu –
judetul Ilfov 
APM-Ilfov 
Consiliul Judeţean, 
Consiliile Locale 

  

1.2.3. Sporirea rolului si eficientei actiunilor de prevenire, 
prin atentionari si prin actiuni de popularizare a  legislatiei in 
domeniu. 

Cunostarea 
pricipalelor 
probleme ce ar 
putea sa apara in 

APM - Ilfov 
Consiliul judeţean 
Consiliile locale 
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  putea sa apara in 
ce priveste 
gestiunea 
deseurilor de catre 
autoritatile locale si 
de catre oepratorii 
serviciilor de 
salubritate, precum 
si de catre 
asocatiile constituite 
in acest scop, 
conform legii 
(cel putin o actiune 
de popularizare, la 
nivel judetean 
anual)  
 
Proces continuu 

 

1.3.1.Informarea intensivă a tuturor  factorilor 
interesaţi/implicaţi referitor la legislaţia de protecţie a 
mediului 

Proces continuu ANPM/ARPM/ALPM, 
Garda de Mediu, 
Ministere, Consilii 
judeţene 

 

1.3. Creşterea 
eficienţei 
implementării 
legislaţiei în 
domeniul gestionării 
deşeurilor 

1.3.2. Creşterea importanţei activităţilor de monitorizare şi 
control efectuate de autorităţile competente, sporirea 
relevantei acestora pentru formularea de politici de 
dezvoltare locala si de gestionare eficietna a deseurilor pe 
plan local 

Proces continuu APM/, 
Garda de Mediu, 
Ministere, 
Consiliile locale 
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  1.3.1. Asigurarea cooperarii eficiente cu actiunile derulate pe 
plan national si regional. Cunoasterea detaliata a sarcinilor, 
obligatiilor asistentei tehnice angajate pe plan national, a 
prevederilor caietelor de sarcini si a contractelor respective; 
asigurarea reflectarii intereselor si caracteristicilor specifice 
locale in produsele acestora.  

Proces continuu Consiliul Juderean  
Consiliile locale 

2.1.1 Crearea de conditii pentru o structura 
institutionala mai eficienta in ceea ce piveste aspectele 
de management al deseurilor. 
 

Proces continuu MMGA, ANPM 2. Aspecte 
instituţionale şi 
organizatorice 

2.1 Dezvoltarea 
instituţiilor 
regionale şi locale 
şi organizarea 
structurilor 
instituţionale în 
vederea 
conformării cu 
cerinţele naţionale 

2.1.2. Intărirea capacităţii administrative a instituţiilor 
guvernamentale la nivel de instituţii regionale, judeţene 
şi locale cu competenţe şi responsabilităţi pentru 
implementarea legislaţiei şi controlului în domeniul 
gestionării deşeurilor 

Proces continuu MMGA, ANPM 
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3. Asigurarea cu 
resurse umane si 
dezvoltarea 
institutionala pe 
plan local 

3.1. Asigurarea 
necesarului de 
resurse umane ca 
număr şi pregătire 
profesională  

3.1.1. Adaptarea schemelor de personal, a 
organigramelor autoritatilor locale si a fiselor de post la 
situatia fiecareia (organizarea salubritatii in gestiune 
proprie, printr-un SA detinut de autoritatea publica, sau prin 
delegare de gestiune), inclusiv pentru initierea sistemului. 

Proces continuu 
Licentierea ANRSC 
a serviciilor proprii –
pana la 31/06/2009 
Sau (dupa forma de 
gestiune) 
Servicii operative 
de monitorizare a 
perfomantei 
operatorilor privat 
Pana la 31/06/ 
Personal pregatit 
(INA, APM, cursuri 
private, intruiri in 
programe de 
finantare PHARE si 
fonduri structurale, 
cursuri in regim 
privat sau finantate 
guvernamental)- 
asigurat in proportie 
de 75% pana la 
31/06/20102009 

Consiliile locale 
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3.1.2. Instruirea corespunzatoare a personalului implicat, 
in functie de fisa postului si de modul de organizare a 
salubritatii (personal instruit corespunzator pentru licentierea 
ANRSC in cazul serviciilor organizate in gestiune proprie si 
personal instruit in urmarirea indicatorilor de perfomanta de 
catre operatorul privat - in cazul delegarii de gestiune). 
Proiectarea unui program de instruire pentru instituţii 
regionale şi locale în: 
– Domeniul administrativ 
– Domeniul juridic 
– Controlul tehnic al instalaţiilor 
Înregistrarea de date 

Proces continuu 
Personal care a 
parcurs cel putin o 
sesiune de instruire 
-100% pana in 
31/12/2009 

MMGA, ANPM, 
ARPM, ALPM, 
Consilii 
judeţene/locale 

 

3.1.3. Dotarea corespunzatoare a serviciilor de 
salubritate si a unitatilor de monitorizare a perfomantei, 
cu mijloace de comunicatii telefonice, legaturi prin telefon si 
e-mail, internet in regim de trafic nelimitat, tehnica de calcul 
si software de uz birotic si de gestionare a bazelor de date 

Servicii 
operationale 100% 
– pana la 
31/12/2009 

Consiliile locale 

 

3.2. Asigurarea 
pregatirii continue si 
a adaptarii 
resureselor umane 
la progresul  
tehnicilor si 
practicilor in 
domeniul gestiunii 
deseurilor 

3.2.1. Existenta si aplicarea unui sistem de pregatire 
permanant (elaborarea si aplicarea unui program de 
isntruire permanenta a personalului implicat direct si indirect 
din Consiliul Judetean si din primarii, impreuna cu un sistem 
de monitorizare si adaptare a acestuia). Programul de 
instruire va cuprinde cel putin urmatoarele teme: 

- Drept public si administrativ, legislatia nationala si 
europeana in domeniul gestiunii deseurior; 

- Tehnologii in domeniul gestiunii deseurilor urbane; 
- Indemanari de birou, de comunicare si PR, gestiunea 

datelor. 

Proces continuu 
Program de instuire 
existent in fiecare 
primarie- pana la 
31/06/2009 
 
Proces continuu in 
ce priveste 
aplicarea si 
perfectionarea si 
programului de 
instruire 

Consiliile locale 
APM-Ilfov 
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4.1.1. Optimizarea accesarii fondurilor; determinarea 
sarcinii de finanţare, separat pe responsabili (autoritati 
locale pentru deşeurile urbane şi pentru activitaţile listate în 
lege ca făcând parte din domeniul salubritatii, asociatii ale 
producătorilor înfiinţate conform legii pentru DEEE şi alte 
tipuri de deşeuri etc.) şi sprijinirea realizarii investiţiilor 
necesare de către aceţtia, planificare financiara multi-
anuală pe plan local a investitiilor si dezvoltarii sistenelor de 
gestiune a deseurilor. 
Pregătirea unei liste de investiţii prioritare adaptată 
nevoilor judeţului Ilfov. 

Proces continuu ANPM, ARPM, 
MMGA 
Consiliul judetean Ilfoiv  
Consiliile locale 
Operatori privati pentru 
colectare depozitare de 
deseuri si alte activitati 
de sdalubritate preluate 
prin delegare de 
gestiune, 
Asociatii ale 
producatorilor si 
comerciantilor de 
ramura, responsabili cu 
colectarea si reciclarea 
conform legii 

4.1.2. Asigurarea unui cost ponderat al capitalului optim, 
in investitiile locale in gestiune deseurilor, prin combinarea 
surselor de finantare disponibile pe plan local, prin utilizarea 
combinata, dupa caz, a  mecanismelor de finantare: 
finantare nerambursabila nationala si europeana, 
imprumuturi comerciale, imprumuturi facilitate, garantii 
locale si garantii intermediate de stat, obligatiuni municipale, 
preluarea sarcinii de investitie de catre operatori privati etc.  

Proces continuu Consiliul judetean Ilfov  
Consiliile locale 

4. Finanţarea 
activitatilor de de 
gestionare a  
deşeurilor organizate
pe plan  
local 

4.1. Utilizarea 
eficienta a  
mecanismelor de 
finantare pentru 
investitiile necesare 
pe plan local pentru 
gestiunea deseurilor 
urbane si a celor 
inerte si asimilate 
acestora 
(pe baza principiilor 
“poluatorul plateşte” 
şi „recuperarii 
costurilor din 
venituri”). 

4.1.3. Mentinerea tarifelor in limitele suportabilitatii si 
disponibilitatii de plata, in principal pentru populatia 
zonelor mai putin dezvoltate ale judetului, astfel incat sa sa 
minimizeze riscul scaderii indicatorului „facturi neincasate” si 
al refuzului de contractare (derularea de analize specifice 
periodice), concomitent cu asigurarea recuperarii din tarife a 
costurilor de operare si a amortizarii investiiilor. 

Proces continuu Consiliile locale 
Consiliul Judetean 
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4.1.4. Sprijinirea finantarii investitiilor necesare infiintarii 
si dezvoltarii sistemului de colectare selectiva pe plan 
local acolo unde este posibil, prin si prin partenereriate 
locale (ex. Asociatii de dezvoltare intercomunitare) acolo 
unde actiunea pe plan local nu este recomandata pe motive 
de protectia mediului sau dificil de operat din cauza 
constringerilor financiar-economice 

Proces continuu Consiliul judeteane 
Consiliile locale 
Parteneriatele 
(Asociatiile de 
dezvoltare 
intercomunitare) 

4.1.5. Sprijinirea finantarii investitiilor necesare colectării 
selective a bateriilor şi acumulatorilor, a deşeurilor 
periculoase menajere, a ambalajelor, a echipamentelor 
electrice şi electronice şi a vehiculelor scoase din uz. 

Proces continuu Consiliul Judeţean, 
Consiliile locale 
Parteneriatele 
(Asocaitiile de 
dezvoltare 
intercomunitare) 
Asociatii ale 
producatorilor si 
comerciantilor de 
ramura, responsabili cu 
colectarea si reciclarea 
conform legii 
 

  

4.1.6. Asigurarea durabilitatii financiare a operarii 
serviciilor de salubritate, asigurarea fondurilor de 
dezvoltare pentru evolutia ulterioara a sistemului de 
colectare si a mijloacelor de procesare si inlaturare si 
reciclare a deseurilor (includerea formarii de fonduri de 
dezvoltare in Regulamentele de Salubritate si in Caietele de 
Sarcini) 
 

Proces continuu Consiliul judeteane 
Consiliile locale 
Parteneriatele 
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5.1.1. Creşterea comunicării între totţi factorii interesaţi. 
Asigurarea schimbului de experienta intre factorii implicati 
(invitarea la discutii, intilniri, seminarii)  

Proces continuu ANPM 
APM- Ilfov 
Garda de Mediu –Ilfov 
Consiliul judeţean  
Consiliile locale 
Operatorii facilitatilor de 
eliminare si sortare a 
deseurilor 

5.1.2. Organizarea şi supervizarea programelor de 
educaţie şi conştientizare la toate nivelele. Ghiduri 
şcolare speciale pentru profesori şi pentru informarea 
elevilor. 
Includerea functiei educative in operarea mijloacelor de 
gestionare a deseurilor (cum ar fi, dar fara a se reduce la 
aceasta- vizitarea de catre grupuri de elevi a statiilor de 
sortare si a platfomelor pentru colectarea selectiva). 

Proces continuu APM- Ilfov 
Consiliul judeţean  
Consiliile locale 
Operatorii facilitatilor de 
eliminare si sortare a 
deseurilor 
ONG-uri 

5.1.3. Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie (mass-
media, web site-uri, seminarii, evenimente) pentru 
informarea publicului şi pentru conştientizarea anumitor 
grupuri ţintă ale populaţiei (copii, tineri, adulţi, vârsta a 
treia) şi sprijinirea campaniilor de conştientizare 
finanţate din fonduri private. 
Asigurarea colaborarii cu societatea civila in actiunile de 
constientizare şi sprijinirea campaniilor de conştientizare 
finanţate din fonduri private. 

Proces continuu APM- Ilfov 
Consiliul judeţean  
Consiliile locale 
Operatorii facilitatilor de 
eliminare si sortare a 
deseurilor 
ONG-uri 

5.Conştientizarea 
factorilor implicati 

5.1. Promovarea 
unor sisteme de 
informare, 
conştientizare şi 
motivare pentru toţi 
factorii implicaţi. 

5.1.4.  Constientizarea utilizatorilor de DEEE, 
proprietarilor de VSUetc. in privinta predarii acestor 
deseuri la punctele special amenajate. 

Proces continuu APM- Ilfov 
Consiliul judeţean  
Consiliile locale 
Operatorii facilitatilor de 
eliminare si sortare a 
deseurilor 
ONG-uri 
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6.Colectarea, 
verificare şi 
raportarea 
informaţiilor 
relevante pentru 
situatia si 
perspectivele 
gestionarii 
deşeurilor pe plan 
local 

 6.1. Obtinerea 
operativa si 
inregistrarea de date 
şi informaţii 
adecvate cerinţelor 
de raportare 
naţională şi 
europană. 

6.1.1. Introducerea, la nivel regional şi judeţean, 
sistemului de înregistrare şi raportare de date privind 
gestionarea deşeurilor, furnizat de ANPM. Asigurarea 
corectitudinii si coerentei datelor. Obtinerea de informatii 
complete si  validate in mod continuu. 
 
 

Proces continuu 
Sistem functional 
până la 31/12/2009 
Sistem de validare 
a informatiilor  de 
baza. 

ANPM (conform legii) 
Garda de Mediu – Ilfov 
APM – Ilfov 
Consilii locale 
Societati comerciale 
(conform legii) 
Instiututii publice 
(locale, deconcentrate 
si descentralizate- 
conform legii) 
 

7.1.1. Promovarea, încurajarea şi implementarea principiilor 
de prevenire. 

Proces continuu Ministerul Industriilor 7. Minimizarea 
generării deşeurilor 
şi decuplarea 
activitatilor 
economice si 
sociale la nivel 
micro-economic de 
intensitatea 
utilizarii resurslor si 
de generarea de 
deşeuri 

7.1. Minimizarea 
generării deşeurilor  

7.1.2. Incurajarea consumatorilor să implementeze principiul 
prevenirii generării deşeurilor.  

Proces continuu ANPM/ARPM/ALPM 
Consilii judeţene/ 
locale, asociaţii 
profesionale, şcoli, 
universităţi, ONG-uri 

8. Sisteme 
eficiente de 
gestionare a 
deşeurilor  
 
 

8.1. Utilizarea 
eficientă a tuturor 
instalaţiilor tehnice şi 
a mijloacelor 
economice de 
valorificare a 
deşeurilor.  
(inclusiv eficienţa 
economica a 
sistemelor de 

8.1.1. Susţinerea dezvoltării unei pieţe viabile de materii 
prime secundare şi promovarea fabricării şi utilizării 
produselor fabricate din materiale reciclabile. 
Promovarea fabricării şi utilizării produselor fabricate din 
materiale reciclabile, printr-o politica de taxe locale 
adecvata, astfel incat sa devina preferabile sau cel putin 
comparabile din punct de vedere al costurilor cu materialele 
si produsele nereciclate (astfel, ca urmare a cresterii cererii 
pentru asemenea materiale si produse  creste gradul de 
utilizare a capacitilor tehnologice) 

Proces continuu Consiliile locale 
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8.1.2. Reducerea cantităţilor totale de deşeuri eliminate 
printr-o bună alegere a instalaţiilor de colectare şi 
tratare. Reducerea cantităţilor totale de deşeuri eliminate la 
depozitele ecologice şi la incineratoare, printr-o alegere 
potrivita a echipamentelor de colectare si a instalaţiilor 
de reciclare şi tratare diferentiata. 

Termen limită: 2013 Operatorii publici si 
privati ai colectarii si 
procesarii  

sistemelor de 
gestionare a 
deşeurilor) 
 

8.1.3. Sprijinirea utilizării metodelor şi tehnologiilor inovative 
şi prietenoase faţă de mediu şi a celor care realizeaza o 
procesare sau reciclare mai eficiente a deăeurilor, prin 
înţelegeri şi parteneriate cu sectorul  de afaceri 

Proces continuu Consiliile locale 
Consiliul Judetean 
Operatorii publici si 
privati ai colectarii si 
procesarii 
 

8.2.1. Infiinţarea unor sistem de pre-colectare selectivă in 
care deseurile usor reciclabile sunt separate eficient, 
punerea la dispozitie a terenului din domeniul public  
pentru amplasarea containerelor de colectarea selectiva 
cu aport voluntar si pentru alte echipamente de pre-
colectare sau pre-procesare   
 
 

Promovarea 
valorificării 
materiale a 7% din 
deşeurile menajere 
 
Termen limită 2010 
 
 

Consiliile locale 
Consiliul Judetean 
Operatorii publici si 
privati ai colectarii si 
procesarii 

 

8.2. Sprijinirea 
dezvoltării 
activităţilor de 
valorificare materială 
şi energetică. 

8.2.2. Promovarea co-incinerarii si co-generarii, 
identificarea fluxurilor de deseuri ce pot fi eliminate eficient 
prin aceste metode 

Promovarea 
valorificării 
energetice a 10% 
din deşeurile 
municipale 
Termen limită 2020 

Consiliile locale 
Consiliul Judetean 
Operatorii publici si 
privati ai colectarii si 
procesarii 

9.Colectarea şi 
transportul 
deşeurilor 

9.1. Asigurarea de 
capacităţi de 
colectare şi de 
sisteme de transport 

9.1.1. Optimizarea sistemelor de colectare a deşeurilor 
municipale în zonele urbane din Ilfov, elaborarea planurilor 
de investitii si identificarea surselor de finantare 

Colectare: 100%  
Termen limită: 
31/12/2008 

Consilile Locale 
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9.1.2. Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor 
municipale în mediul rural 

Colectare 100%  
Termen limită: 2009 

Consilile Locale 
 

sisteme de transport 
adaptate numărului 
de locuitori şi 
cantităţilor de 
deşeuri generate. 9.1.3 Optimizarea schemelor de colectare şi transport,  

construirea unor statii de transfer pentru     
de nord a judetului, construirea de statii de reciclare la 
rampele ecologice si la statiile de transfer, daca fluxul de 
deseuri preluat o justifica; asigurarea accesului la abonati si 
la facilitatile mentionate, prin interetinerea cailor de acces 
comunale, orasenesti si judetene 

Proces continuu Consilii Locale, 
Operatori de salubritate 
Consiliul judetean 

9.2.1 Organizarea colectării separate a deşeurilor 
municipale periculoase 

Termen: 100% 
până în 2017 

Consilii Locale, 
Operatori de salubritate 

9.2.2. Implementarea şi extinderea colectării selective in 
mediul urban; asigurarea accesului autogunoierelor prin 
intretienrea drumurilor orasenesti si judetene si prin 
extinderea acestora, asigurarea de spatiu din domeniul 
public pentru containerele comunitare de aport voluntar 

Termen:Colectare 
selectiva pentru ..% 
Până în 2017 

Consiliul judetean  
Consilii Locale, 
Operatori de salubritate 

 

9.2. Asigurarea celor 
mai bune opţiuni de 
colectare selectiva şi 
transport al 
deşeurilor, corelate 
cu activităţile de 
reciclare şi 
depozitare finală 

9.2.3.  Implementarea şi extinderea colectării selective in 
mediul rural; asigurarea accesului autogunoierelor prin 
intretienrea drumurilor coomunale si judetene si prin 
extinderea acestora, asigurarea de spatiu din domeniul 
public pentru containerele comunitare de aport voluntar 

Termen:Colectare 
selectiva pentru ..% 
Până în 2017 

Consiliul judetean 
Consilii Locale, 
Operatori de salubritate 

10.1.1. Promovarea metodelor si tehnologiilor de 
compactare eficienta a deseurilor depuse  

Proces continuu Consilii Locale, 
Operatori de salubritate 
Societatile comerciale 

10.1. Asigurarea 
utilizarii eficiente a 
capacitatii 
depozitelor 
ecologice 

10.1.2.  Asigurarea proiectarii de noi capacitati in 
concordanta cu progresul tehnic in domeniu si cele mai 
bune tehnologii disponibile, inclusiv in domeniul inchiderii si 
monitorizarii post-inchidere 

Proces continuu Consilii Locale, 
Operatori de salubritate 
Societatile comerciale 

10. Tratarea 
deşeurilor 
municipale si 
indepartarea 
acestora 

10.2. Extinderea 
capacitatii de 
depozitare a 

10.2.1. Utilizarea eficienta a terenului, prin design-ul unor 
noi alveole cu utilizare la maxim a terenului disponibil 

Proces continuu Consilii Locale, 
Operatorii depozitelor 
ecologice 
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depozitare a 
deseurilor 

10.2.2. Identificarea terenului utilizabil pentru extinderea 
capacitatilor de depozitare, mai putin porpice altor utilizari 

Proces continuu Consiliul Local 
Consiliile judetene 
Societatile comerciale 

10.3.1.  Facilitarea manipularii, transportului si tratarii 
deseurilor colecate separat, in conformitate cu compozitia 
acestora 

Proces continuu Opeatori de colectare a 
deseurilor Reciclatori 
Societati comerciale , 
Consiliul Judetean  
Consiliile locale 
Societatile comerciale 

 

10.3. Asigurarea  
mijloacelor de 
eliminare a 
deseurilor,  eficient 
conform compozitiei 
acestora 

10.3.2. Diminuarea nocivitatii deseurilor periculoase Proces continuu Opeatori de colectare a 
deseurilor Reciclatori 
Societati comerciale , 
Consiliul Judetean  
Consiliile locale 

11.1.1. Sporirea capacitatii de compostare a deseurilor 
biodegradabile, astfel incat sa existe posibilitati de 
procesare a aceastei fractii colectate selectiv (capacitatea, 
aria de acoperire si tehnologiile    utilizate urmand sa fie 
determinate pe baza criteriilor de mediu, sociale si 
economice) 
 
 

Acoperirea prin 
sisteme centralizate 
a cel putin 50% din 
cantitatea 
deseurilor 
biodegradabile 
generate- pana in 
2011 

Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 
Operatorii de depozite 
de deseuri 

11.1.2. Promovarea colectarii separate a deseurilor din 
parcurile si zonele verzi publice in vederea obtinerii de 
compost 

Trimiterea spre 
compostare a cel 
putin 25% din 
deseurile colectate 
din aceste surse, 
pana la 31/12/2012 
Proces continuu 

Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 
Operatorii de depozite 
de deseuri 

11. Deşeuri bio-
degradabile 

11.1. Reducerea 
cantităţii de deşeuri 
biodegradabile 
depozitate sau 
incinerate 
 
(Tinte de reducere 
fata de 1995: 
 
Reducerea la 75% 
până în 2010 
 
Reducerea la 50% 
până în 2013 
 
Reducerea la 35% 
până în 2020 sau 
2016-cf Plan de 
implementare 

11.1.3.  Extinderea sistemelor de colectare separata a 
deseurilor compostabile din bucatarii (private si ale 
restaurantelor/cantinelor), dotarea cu echipamente de 
colectare specifice si cu mijloace de transport dedicate 

Proces continuu Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 
Operatorii de colectare 
a deseurilor 
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11.1.4. Asigurarea preluarii deseurilor biodegradabile 
din gospodariile rurale, din ferme, a resturilor vegetale 
din sere si solarii si utilizarea acestora pentru sporirea 
calitatii procesului de compostare 

Proces continuu Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 
Operatorii de depozite 
de deseuri 

 

11.1.5. Existnta in Societatile comerciale a unor facilitati 
pentru compostarea in-situ a deseurilor animaliere si 
vegetale 

Cel putin 10% din 
aceste deseuri 
supuse compostarii 
pana in 2012 
Proces continuu 

APM Ilfov 
Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 

11.2.1. Promovarea de tehnologii diversificate de 
compostare, in vederea determinarii caracteristicilor 
tehnico-economice aplicabile in conditiile judetului Ilfov, 
promovarea de proiecte pilot si pe scara redusa 

Existenta in operare 
a cate un utilaj de 
compostare din 
ficeare tehnologie 
majora, pana la 
31/12/2013 
Proces continuu 

APM Ilfov 
Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 

11.2.2. Personal implicat instruit, aranjamente 
institutionale si de operare dedicate sporirii eficientiei 
economice a activitatii de obtinere a compostului 

Personalul impicat- 
instruit 50% pana la 
31/12/2012 

APM Ilfov 
Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 

11.2.3. Promovarea sistemelor de compostare 
miniaturale, adaptate micilor gospodarii agricole din judet si 
gradinilor private  

Existnta la nivel 
pilot a cel putin 20 
astfel de cazuri 
pana la 31/12 2012 

APM Ilfov 
Consiliiile Locale 

 

11.2. Asigurarea 
dezvoltarii 
institutionale si a 
resurselor umane pe 
plan local, 
diversificarea 
tehnologiilor si a 
scarii de aplicare 

11.2.4. Incurajarea utilizarii tehnologiilor ne-
conventionale de compostare 

Existenta la nivel 
pilot a cel putin 3 
tehnologii ne-
conventionale  
pana la 31/12 
2012 

APM Ilfov 
Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 
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  11.2.5. Valorificarea pe piata a compostului obtinut, intr-
o masura cat mai ridicata; identificare utilizarilor pe plan 
local, pentru minimizarea transportului 

Comercializarea a 
cel putin 25% din 
compostul obtinut –
pana in 2012 
Proces continuu 

APM Ilfov 
Consiliul Judetean 
Consiliiile Locale 

12.1.1. Sprijinirea campaniilor de informare referitoare la 
problematica deşeurilor de ambalaje. 

Proces continuu APM Ilfov  
Consiliul Judetean 
Consiliile Locale ONG-
uri 

12.1. Reducerea 
cantităţii generate de 
deşeuri de ambalaje 

12.1.2 Crearea de condiţii necesare pentru reciclarea 
ambalajelor, în sensul unei bune organizări a colectării 
selective.  

Proces continuu APM Ilfov  
Consiliul Judetean 
Consiliile Locale ONG-
uri 

12.2. Valorificarea şi 
reciclarea deşeurilor 
de ambalaje, prin 
reciclare 

12.2.1. Asigurarea separarii cat mai inaintate a deseurilor de 
ambalaje, inca din faza de precolectare 

Proces continuu APM Ilfov  
Consiliul Judetean 
Consiliile Locale ONG-
uri 

12.a. Deşeuri de 
ambalaje- Obiective 
generale 

12.3. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
deşeurilor de 
ambalaje care nu 
pot fi reciclate 

12.3.1. Pregatirea –din proiectare, sau aplicarea de tehnici 
si retete de functionare a incineratoarleor si compostoarelor 
pentru procesarea deseurilor de ambalaje nereciclabile   

Organizarea 
valorificării 
energetice a 
aproximativ 10% 
din deşeurile de 
ambalaje 
Termen: 
2022 

Consiliul judeţean 
Consiliile locale 
Operatorii facilitatilor de 
tratare a deseurilor 
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 12.4. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare materială 
a deşeurilor 

12.4.1 Introducerea colectarii selective si a mijloacelor 
adaptate pe plan local pentru fractii sau sub-fractii 
semnificative pe plan local (PET-uri in localitatile cu acces 
redus la apa potabila, deseuri din amabaljele obiectelor de 
uz casnic in localitatile in care se dezvolta rapid arii 
rezidentiale)- includerea in planurile de investitii si in 
bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor a acestor 
facilitati, organizarea de campanii de informare privind 
modalitatile de precolectare a acestora pentru facilitarea 
valorificarii ulterioare 

Organizare de 
sisteme de 
colectare şi de 
valorificare 
materială pentru 
aproximativ 50% 
din deşeurile de 
ambalaje 
Termen: 
2013 

Dezvoltatorii imobiliari 
 APM 
Consiliii Lcoale 

12.5.1  Valorificare totală   34% 
            Reciclare totală  28% din care pe tip de 
material: 
              - 15% sticla 
              - 15% hârtie şi carton 
              - 15% metal 

Termen: 
2007 

12.5.2  Valorificare totală  40% 
            Reciclare totală   33% din care pe tip de 
material: 
              - 15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 

Termen: 
2008 

12.b. Tinte ale 
gestionarii 
ambalajelor 

12.5. Atingerea 
ţintelor privind 
gestionarea 
ambalajelor 

12.5.3  Valorificare totală  45% 
            Reciclare totală   38% din care pe tip de 
material: 
              -15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 

Termen: 
2009 

ARPM/ALPM, Consilii 
Judetene/ Locale, 
agenti economici, 
ARAM 
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12.5.4  Valorificare totală   48% 
            Reciclare totală   42% din care pe tip de 
material: 
              - 15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 

Termen: 
2010 

12.5.5 Valorificare totală  53% 
           Reciclare totală   46% din care pe tip de 
material: 
             - 15% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             -15% plastic 
             -15% lemn 

Termen: 
2011 

12.5.6. Valorificare totală   57% 
           Reciclare totală   50% din care pe tip de 
material: 
             - 15% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             -15% plastic 
             -15% lemn 

Termen: 
2012 

  

12.2.7 Valorificare totală   60% 
           Reciclare totală   55% din care pe tip de 
material: 
             - 60% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             - 22,5% plastic 
             -15% lemn 

Termen: 
2013 
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 12.6. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
deşeurilor de 
ambalaje care nu 
pot fi reciclate 

12.3.1 Organizarea valorificării energetice a 
aproximativ 10% din deşeurile de ambalaje 

Termen: 
2022 

Consiliul 
judeţean/local 
Asociaţii profesionale 
Operatori 

 12.7. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
materială a 
deşeurilor 

12.4.1 Organizare de sisteme de colectare şi de 
valorificare materială pentru aproximativ 50% din 
deşeurile de ambalaje 

Termen: 
2013 

Agenţi economici 
Ecorom-Ambalaje, 
ARAM 

13.1.1. Tratarea deşeurilor contaminate din construcţii şi 
demolări în vederea valorificării (materiale sau energetice) 
şi/sau eliminare finală. promovarea dotarii cu mijloace de 
decontaminare 

Începând cu 2008 Industria responsabilă, 
Consiliul Local, 
Operatori de colectare 
a deseurilor 

13.1.2 Colectarea si tratarea deşeurilor contaminate 
provenite din construcţia de drumuri, clădiri şi din excavaţii 
în vederea valorificării sau/şi eliminării finale – urmarirea 
acestui obiectiv in contractele de constructii pentru proiecte 
publice de interes lcoal (scoli, spitale insitutiii) si solicitarea 
includerii acestui in situatiile de lucurari si rapoartele 
dirigintelui de santier. 

Începând cu 2008 Industria responsabilă, 
Constructorul 
Consiliul Local, 
Operatori de colectare 
a deseurilor 

13. Deşeuri din 
construcţii şi 
demolări  

13.1. Separarea pe 
fracţii a deşeurilor 
din construcţii şi 
demolări 

13.1.3. Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi 
demolări, în cazul în care nu sunt contaminate- favorizarea 
acetor materiale in lucrarile publice de interes local si 
informarea investitorilor si dezvoltatorilor privati cu privire la 
posibilitatile respective; promovarea dotarii cu mijloace de 
decontaminare, inclusiv mobile si derualrea de actiuni de de-
contaminare. 

Termen permanent 
Începând cu 2008 

Industria responsabila 
(investitorii),  
Dezvoltatorii imobiliari 
APM- Ilfov 
Consiliile locale 



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 92

13.1.4 Refolosirea şi reciclarea solului din excavaţii, dacă nu 
este contaminat: colaborarea intre consiliile locale si 
colaborarea cu Consiliul Judetean pentru identificarea celor 
mai potrivite posibilitati de refolosire;  

Începând cu 2008 Industria responsabila 
(investitorii),  
Dezvoltatorii imobiliari 
APM- Ilfov 
Consiliile locale 

13.1.5 Implementarea tehnologiei pentru reciclare şi 
valorificarea materială  

Capacitate pentru 
tratare a 50% din 
deşeurilor rezultate 
în urma construcţiei 
de drumuri:  
incepând cu 2008, 
finalizare 
31/12/2012 

Industria responsabila,  
Dezvoltatorii imobiliari 
APM- Ilfov 
Consiliile locale 

  

13.1.6. Dezvoltarea tehnologiei de eliminare a deşeurilor din 
construcţii şi demolări care nu pot fi valorificate 

Proces continuu Operatori depozite de 
deşeuri 
Operatorii de colectare  
 

14.1. Implementarea 
colectării deşeurilor 
voluminoase 

14.1.1. Instalarea de puncte speciale pentru colectarea 
deşeurilor voluminoase – identificarea de teren in doemniul 
public ce se preteaza pentru astfel de amplasamente 

Cel putin 1 punct 
functional in fiecare 
localitate, pana in 
2013 
Incepând cu 2007 

Operatorii de 
salubritate,  
Consiliile Locale 

14.1.2. Stabilirea de scheme de colectare din uşă în uşă: 
identificarea zonelor in care au loc dezvoltari imobiliare 
intense sau schimbari de natura sa conduca la aparitia unor 
astfel de deseuri in numar mare 

Scheme functioanle 
si verficate in 
practica: pana la 
31/12/2009 

Operatorii de 
salubritate  
Consiliile Locale 

14.Deşeuri 
voluminoase 

14.2. Asigurarea 
durabilităţii 
financiare a 
sistemului de 
colectare şi 
procesare a 
deşeurilor 
voluminoase  

14.1.3. Valorificarea deşeurilor voluminoase colectate 
separat (identifiacera unor capacitati de valorificare pe plan 
local, cu ocazia avizarii unor investitii productive pe aria 
administrativa a CL sau CJ) 

Valorificare cel 
putin 10% pana in 
31/12/2012 

Operatorii de 
salubritate 
Consiliile Locale 
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15.1.1.Promovarea utilizării nămolului necontaminat in 
agricultura sau în alte scopuri (solicitarea de catre CL a 
analizei periodice a namolurilor si identificarea de astfel de 
utilizari: gradini publice, spatiul verde de langa drumuri 
comunale si judetene, impaduriri), identificarea mijloacelor 
de transport potrivite si asigurarea utilizarii in comun a 
acestora acolo unde se justifica economic 

Utilizarea namolului 
necontaminat –cel 
putin 5% din masa 
acestuia, pana la 
31/12/2013 

Operatorii Statiilor de 
epurare, 
APM - Ilfov 

15.1.2. Existenta si operarea de capacitati pentru  
deshidratarea şi pre-tratarea namolului, inclusiv în vederea 
co-incinerării în cuptoare de ciment şi incineratoare. 

Tratarea prin 
incinerare a cel 
putin 10% din 
namolul de la 
statiile de epurare, 
pana la 31/12/2013 

Operatorii Statiilor de 
epurare, 
APM - Ilfov 

15. Nămol de la 
staţiile de epurare a 
apelor uzate 

15.1. Gestionarea 
ecologică raţională a 
nămolului provenit 
din epurarea apelor 
uzate 

15.1.3. Promovarea utilizării nămolului necontaminat pentru 
reabilitarea depozitelor ilegale de depozitare a deşeurilor şi 
ca material de etanşare la depozitele ecologice. 

Utilizarea nămolului 
necontaminat –cel 
putin 5% din masa 
acestuia, până la 
31/12/2013 

Operatorii Statiilor de 
epurare, APM Ilfov, 
Companii de salubritate 

16.1.1.Proiectarea unui sistem care să permită ultimului 
proprietar al maşinii să o depună la un punct de colectare-
valorificare, gratuit, cu exceptiile prevazute de HG 
2406/2005 

Proces continuu Asociaţia producătorilor 
şi importatorilor de 
maşini  (APIA) sau 
enităţile juridice care 
preiau responsabilităţile 
importatorilor/producăto
rilor 

16.1.2. Asigurarea unui punct de colectare în judeţul Ilfov. Octombrie 2006 Realizat 

16.1.3. Extinderea refolosirii şi reciclării materialelor 
provenite de la VSU şi valorificarea energetică a acelor 
materiale care nu pot fi reciclate. 

Începând cu 2007 APIA 

16.1.4. Valorificarea a 75% din masa medie pe vehicul si an 
pentru vehiculele produse înainte de 1980 

Începând cu 2007 APIA 

16. Vehicule scoase 
din uz (VSU) 

16.1. Crearea şi 
dezvoltarea unui 
sistem de colectare, 
valorificare şi 
reciclare a deseurilor 
din vehicule scoase 
din uz 

16.1.5. Valorificarea a 85% din masa medie pe vehicul si an 
pentru vehiculele produse după 1980 

Începând cu 2007 APIA 
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16.1.6. Refolosirea şi reciclarea a 70% din masa medie pe 
vehicul si an pentru vehiculele produse înainte de 1980 

Începând cu 2007 APIA 

16.1.7. Refolosirea şi valorificarea a cel puţin 80% din masa 
medie pe vehicul şi an pentru vehiculele produse după 
01.01. 1980 

Începând cu 2007 APIA 

16.1.8. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din 
greutatea tuturor VSU; 

Începând cu 2015 APIA 

  

16.1.9. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din 
greutatea tuturor VSU  

Începând cu 2015 APIA 

17.1.1. Stabilirea unui punct de colectare selectivă în 
judeţul Ilfov. 
 
Extinderea punctelor de colectare selectiva si dotarea 
corespunzatoare a acestora, astfel încât transportul şi 
depunerea DEEE să fie realizate in conditii economice  

 

Atingerea 
obiectivului de 
colectare 
economica din cel 
putin 50% din  
localitati 
Termen limită: 
31/12/2009  
 
 
 

Consiliul Judetean 
Consilii locale 
Asociatia infiintata 
pentru colectarea si 
porcesarea DEEE 
Operatorii de colectare 
a deseurilor 

17. Echipamente 
electrice şi 
electronice 

17.1. Organizarea 
colectării selective a 
deşeurilor din 
echipamente 
electrice şi 
electronice (DEEE) 
 
(Tinte regionale: 
2 kg/locuitor şi an- 
pana la 31/12/2006 
3 kg/locuitor şi an 
pana la 31/12/2007 
4 kg/ locuitor si an 
pana la 31/12/2008) 

17.1.2. Organizarea colectării selective a DEEE şi a 
componentelor acestora.  
Asigurarea exploatării corespunzătorea a punctelor de 
colectare a DEEE, inclusiv a reducerii impactului asupra 
mediului (urmărirea contaminării solului, monitorizarea 
colectării şi a procesarii frigiderelor ce utilizau ODS-uri).  
 
 

Colecatere si 
procesarea 
corespunzatoare a 
ODS din 
electrocasnice- 
100% pana la: 
31/12/2010 
Eliminarea DEEE 
exclusiv pri 
nsistemul dedicata 
acestora- 100% 
pana in 2013 
 

Consiliul Judetean 
Consilii locale 
Asociatia infiintata 
pentru colectarea si 
procesarea DEEE 
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18.1.1. Informarea şi încurajarea cetăţenilor să separe 
componentele periculoase din deşeurile menajere  

Termen permanent, 
până în 2017 

Consilii locale, operatori 
de salubritate 

18.1.Împlementarea 
serviciilor de 
colectare şi transport 
pentru deşeurile 
periculoase 

18.1.2. Instalarea de puncte de colectare a deşeurilor 
periculoase ce provin din deşeurile menajere,  în cooperare 
cu sectorul comercial (magazine satesti, puncte comerciale 
in orase şi alte asemena locuri frecventate)  

La nivel pilot: cel 
putin 1 punct pana 
in 2010 
Retea completa, 
functionala, până în 
2017 

Consiliile locale, 
operatori de salubritate 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 

18.2.1. Dezvoltarea unui sistem sigur pentru eliminarea 
deşeurilor periculoase, inclusiv aranjamentele 
institutionale necesare: renegocierea contracteleor de 
delegare de gestiune, incheierea de contracte de presatri 
servicii secifice, promovarea de actiuni in cooperare pentru 
atingerea acestui obiectiv acolo unde din ratiuni economice 
sau de mediu este preferabila gestionarea in comun, inter-
comunitara; derularea de analize de risc si elaborarea de 
masuri de reducere a riscurilor 

Până în 2017 Consiliile locale, 
operatori de salubritate 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 

18.2.2 Instalaţii şi capacităţi de colectare, depozitare si 
procesare in numar suficient, ce respectă directivele 
europene: identificarea surselor de finantare, a 
responsabilitatilor de procurare pe plan local, a mijloacelor 
de seervice si intretinere a acestora, de control si de 
prevenire a riscurilor pentru santate si mediu. 

La nivel pilot: cel 
putin o modalitate 
de eliminare 
identificata si 
experimentata, 
pana in 2010 

Consiliile locale, 
operatori de salubritate 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 

18. Deşeurile 
periculoase din 
deşeurile 
municipale 

18.2. Eliminarea 
deşeurilor 
periculoase, în mod 
ecologic. 

18.2.3. Procesarea in conditii de siguranta a deseurior 
deosebit de periculoase, a celor dificil de tratat sau pentru 
care exista solutii insuficiente de inlaturare completa a 
periculozitatii; identificarea surselor acestor deşeuri de pe 
plan local, indicarea in caiete de sarcini pentru delegare 
si in Regulametnetele de salubritate a acestor surse si a 
obligativităţii de management corepunzator. 
Facilitarea exportului de deşeuri periculose pentru a le 
elimina printr-o tratare în capacităţi externe, în condiţii 
de siguranţă. 

Proces continuu Consiliile locale 
operatori de salubritate 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 
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19.1.1. Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme si 
reabilitarea solului, asigurarea conditiilor de inchidere si de 
monitorizarte post-inchidere, a scaderii gradului de pericol al 
gazelor emanate- asigurarea efecturaii de bilanturi de mediu 
pentru inchidere si mentionarea in PUG; identificarea 
metodelor de reabilitare a solurilor si de utilizare in siguranta 
a terenului in socpuri socio-economice pe plan local 
 

Finalizarea actiunii 
100% pana in 2013 

Consiliile locale 
Operatorii depozitelor 
ecologice 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 

19.1.2. Gestionarea post inchidere a depozitelor de deseuri 
ne-conforme si a celor care si-au incheiat perioada de 
exploatare, utilizarea acolo unde este economic rentabil a 
gazelor de fermentare captate (exploarea surselor de 
finantare pentru astfel de initative) 

Termen permanent Consiliile locale 
Operatorii depozitelor 
ecologice 
Consiliul Judetean 
 

19.1. Eliminarea 
deşeurilor în condiţii 
de siguranţă pentru 
mediu şi sanătate a 
populaţiei, in 
conformitate cu 
preverile aplicabile 
ale legislatiei 
nationale de 
transpunere a 
Directivelor 
relevante 

19.1.3. Mentinerea in stare de functionare conform avizelor 
a celor 3 depozite ecologice de la Glina, Vidra şi Chiajna 
Rudeni, precum si a celorlalte capacitati de depozitare ce 
vor fi construite; asigurarea accesului la acestea prin 
mentinerea in buna stare a infrastructurii de transport 
comunale, orasenesti si judetene. 

Termen permanent Consiliile locale 
Operatorii depozitelor 
ecologice 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 

19. Eliminarea 
deseurilor 

19.2. Asigurarea 
celor mai potrivite 
mijloace de 
eliminare a 
deşeurilor 

19.2.1. Promovarea construirii de incineratoare de uz 
special (deseuri mediacale, cadavre de animale) sau 
general, acolo unde studiile demonstreaza avantaje de 
mediu sau avantaje economice comparativ cu eliminarea 
prin depozite ecologice (inclusiv analiza capitalului de 
investitie privat sau public si a suportabilitatii tarifelor)  

Termen permanent Consiliul Judetean 
APM-Ilfov 
Operatorii depozitelor 
ecologice 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 
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20 Gestionarea 
altor categorii de  
deşeuri 

20.1. Asigurarea 
unor modalitati 
specifice de 
colectare si 
procesare, mai 
eficiente decat cele 
prevazute pentru 
fluxurile generale 

20.1.1. Procesarea separată a fluxurilor de deseuri cum ar fi: 
baterii miniatura, telefoane mobile, acumulatori, uleiuri 
uzate, deşeuri voluminoase din parcuri (crengi si alte 
asemenea – se vor procura maruntitoare), deseuri din retele 
de alimentare cu apa si canalizare dezafectate (care pot fie 
eliminate mai eficient prin alte metode decat cele prevazute 
pentru deseurile din constructii si demolari), cadavre de 
anumale colectate din spatiul public si de la cetateni/ferme 
mici (includerea acestei activitati in caietele de sarcini sau 
delegarea sa separata pentru operatori licentiati in acest 
sens), deseuri din maturarea strazilor, pubele HDPE scoase 
din uz (in special cele de 120 L, 240 L si 1,1 m3- asigurarea 
cu mijloace eficiente de reciclare) 

Termen permanent Consiliile locale 
Operatorii depozitelor 
ecologice 
Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara 

21. Arii protejate 21.1.  Scaderea 
impactului deseurilor 
şi activităţii de 
procesare a 
acestora asupra 
ariilor protejate 

21.1.1.Evitarea amplasării de utilaje de procesare a 
deseurilor de natura sa influenteze echilibrele ecologice din 
ariile portejate, minimizarea riscurilor transportului si 
precolectarii de deseuri pentru acestea; colectarea 
deseurilor din zonele tampon si de pe teritoriul ariilor 
potejate,  prin mijloace si tehnici ce tin seama de statutul 
acestor zone. 

Termen permanent Consiliile locale 
Operatorii de colectare 
a deşeurilor 
Administratorii ariilor 
protejate 
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4. PROGNOZA PRIVIND GENERAREA 

DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI 
ASIMILABILE ŞI A DEŞEURILOR DE 
AMBALAJE 

Prognoza privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, 
industrie şi instituţii şi deşeurilor de ambalaje s-a  realizat pentru  pentru întreaga 
perioadă de planificare.  

  
Factorii importanţi luaţi în considerare şi  care pot influenţa prognoza sunt: 

- evoluţia populaţiei la nivelul judeţului; 
- schimbările în economia judeţului; 
- schimbările privind cererea şi natura bunurilor de larg consum; 
- schimbările în tehnologiile de producţie. 
 

Ipotezele generale de lucru  
a) Populatia va cunoaşte o creştere uşoară, dar diferenţiată în mediul rural faţă 

de cel urban; 
b) Populaţia urbană va creşte atât datorită sporului natural cât şi următoarelor 

fenomene:  
• Declararea ca oraşe a unor comune care îndeplinesc condiţiile legale; 
• Darea în folosinţă a unor ansambluri rezidenţiale de tip condominium;  
• Creşterea numărului de locuinţe individuale amplasate în judeţ pentru 

populţia judeţului; 
c) Tehnologiile de ambalare nu se vor schimba semnificativ faţă de anul 2005; 
d) Obiceiurile de consum se consideră stabilizate la nivelul anilor 2005-2006; 
e) Tintele de colectare generală şi de colectare selectivă vor fi atinse aşa cum 

sunt planificate (impuse de Directive). 
 

4.1 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor 
municipale şi deşeurilor de ambalaje 

 
4.1.1 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi 
asimilabile din comerţ, industrie, instituţii 

 
Factorii relevanţi care au stat la baza calculului prognozei de generare a 

deşeurilor municipale sunt: 
• Evoluţia populaţiei; 
• Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare; 
• Evoluţia anuală a indicatorului de generare a deşeurilor municipale. 

 
Evoluţia populaţiei 
 

Datele privind sporul natural al populaţiei au fost obţinute pe medii (urban şi rural) 
de la Direcţia Statistică Judeţeană Ilfov. 

 
Nu există însă date cu privire la sporul populaţiei în judeţul Ilfov, ca rezultat al 

construirii de noi cartiere de locuinţe pentru populaţia Bucureştiului, deşi se poate 
presupune că perioada de maxim a influxului migrator a trecut în anul 2006. 
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.   
Ca regulă generală, s-a presupus că populaţia din mediul rural scade în orizontul 

de calcul, în timp ce populaţia din mediul urban creşte (prin extrapolarea datelor 
Institutului Naţional de Statistica). 
 

Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare 
 

Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare a fost analizată şi 
proiectată separat pe medii - urban şi rural. Se presupune că până în anul 2009, 
această rată va fi de 100% atât în urban cât şi în rural, rată la care se va ajunge în 
mod treptat, pornind de la actualele valori. 

 
Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor 
 

Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor municipale este determinată, 
în principal, de schimbările economice (evoluţia PIB, reflectata in venitul personal si 
familial), schimbările privind consumul de bunuri de larg consum, schimbări în 
tehnologiile de producţie si alte asemenea.  

 
A fost considerat în PJGD acelaşi procent de creştere a indicelui individual de 

colectare ca şi în PRGD (0,8% anual), conform indicaţiilor metodologice.  
 
Atât valorile individuale ale indicelui de generare (urban sii rural), cât şi 

procentele de creştere au fost estimate pe baza unor medii naţionale rezultate in 
urma unor studii din 2002-2003. Acuratetea prognozelor va fi serios îmbunătăţită în 
momentul utilizării unor date rezultate din măsurători judeţene directe, aceasta fiind 
una din măsurile de implementare a PJGD determinate ca fiind de maximă urgenţă 
(indeplinirea tintelor este foarte sensibila la acest parametru de intrare, iar 
dimensionare instalatiilor respective (statie de compost, statie de sortare etc.) este 
influenţată hotărâtor de această valoare).  

 
La colectarea informaţiilor neceesare trebuie ţinut seama de faptul că  

ANRSC recomandă utilizarea pentru determinarea cantităţilor de deşeuri ce 
urmează a fi colectate de la populaţie, indici de generare individuali diferiţi de 
cei din PRGD şi PNGD (şi anume 0,15 kg/locuitor.zi în mediul rural, faţă de 0,4 
kg/locuitor.zi şi, respectiv,  0,8 kg/locuitor.zi în mediul urban, faţă de 0,9 
kg/locuitor.zi în PRGF şi PNGD). 

 
In special în cazul delegării de gestiune a serviului de colectare a deşeurilor, 

aceasta diferenţă poate conduce la diferenţe în raportarea datelor şi în 
dimensionarea investiţiilor. 

 
4.1.2  Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor de ambalaje 
 

Principalii parametrii care pot influenţa generarea deşeurilor de ambalaje sunt 
schimbările economice, schimbările privind cererea şi natura bunurilor de larg 
consum şi schimbările în tehnologiile de fabricare a ambalajelor.  

 
Caracterul predominant rural al judeţului, vecinătatea municipiului Bucureşti, 

precum şi inexistenţa unor date separate rezultate din studii privind generarea 
deşeurilor de ambalaje în judeţul Ilfov, au condus la concluzia că este preferabilă 
utilizarea în calcule şi prognoze a procentelor de ambalaje din total deşeuri 
municipale şi asimilabile, faţă de derivarea acestor date din câştigurile salariale, care 
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ar prezenta şi dezavantajul neincluderii veniturilor nesalariale în calcul, nu ar ţine 
seama de fenomenul de migraţie din Bucureşti în localităţile limitrofe ale acestuia. 

 
Ca şi în cazul indicelui de generare, o măsurare directă a acestor procente de 

ambalaje în deşeurile muinicpale, precum şi o determinare a cantitaţilor de ambalaje 
din surse comerciale şi industriale ar îmbunătaţi acurateţea prognozei şi ar sprijini 
dimensionarea infrastructurii şi monitorizarea măsurilor de implementare.  
 

Astfel, ca şi în cazul indicelui de generare a deşeurilor municipale, variaţia anuală 
a cantităţii de deşeuri de ambalaje este greu de stabilit.  

 
La nivelul judeţului Ilfov nu există date relevante provenind din măsurători privind 

consumul de ambalaje şi nici date privind cantităţile de deşeuri de ambalaje generate 
care provin de la populaţie, in special din mediul rural, preponderent in jdueţul Ilfov 
(aproximativ 80%)  
 

Generarea deşeurilor din ambalaje a fost determinată prin metode indirecte, 
pornind de la compoziţia medie a deşeurilor din ambalaje în deşeurile menajere pe 
plan naţional. 
 

În lipsa unor date relevante la nivelul judeţului Ilfov, pentru perioada prognozei de 
generare a deşeurilor de ambalaje, au fost luate in calcul  procentele din PRGD  
după cum urmează: 

- o creştere anuală de 10 % pentru anul 2006; 
- o creştere anuală de 7 % pentru perioada 2007 - 2009; 
- o creştere anuală de  5 % pentru perioada 2010 – 2013. 

 
 
Deşeuri din ambalaje- situaţia de referinţă 

 
Agenţia de Protecţia Mediului Ilfov raportează pentru colectarea separată a 

ambalajelor pe baza cifrelor provenite de la asociaţiile producătorilor şi importatorilor 
de ambalaje, şi pe baza informaţiilor privind reciclarea metalului, PET-ului şi 
plasticului urmatoarele: 

• In anul 2006 au fost colectate separat  aproximativ 5.802,1 tone de ambalaje;  
• In  2007, pe primele 8 luni au fost colectate 4.506,34 tone de ambalaje. 

 
Pe categorii de deseuri din ambalaje, situatia colectarii, valorificarii si stocarii in 

perioada de referinta (anii 2003 -2006), raportata de APM Ilfov,  este următoarea: 
  

    Cantitatea de PET din recipienti  postconsum (tone) 
Ani 2003 2004 2005 2006 
Cantităţi colectate 289,8 330,3 413,3 200 
Cantităţi valorificate 245,6 258,3 325,8 392 
Cantitaţi stocate 157,7 167,5 255,0 63 
 

În oraşul Otopeni, SC Urban SA desfăşoară proiectul pilot – cu fonduri proprii 
- de colectare selectivă a deşeurilor din „sticle PET - postconsum „ prin amplasarea a 
300 pubele de 240 L. 
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Societatile comerciale ce colecteaza deşeuri PET sunt 
• SC EcoServ International SRL  
• SC Reinar Import Export SRL  
• SC Romrecyicling SRL 
• SC Remat Bucuresti Nord SA 
• SC Lematec Inter Impex SRL  

 
Asemenea deşeuri sunt stocate în cantităţi mari datorită preţurilor fluctuante ale 

pieţii. Toţi agenţii economici  colectori şi valorificatori de pet-uri  deţin şi mori pentru 
măcinat la stadiul  de „ fulgi”. 
 

Cantităţile de deşeuri de” sticle PET – postconsum” sunt valorificate la SC Green 
Tech SRL Buzau.  
 

După sortare, de la depozitul de deşeuri de la Glina va rezulta o cantitate de 
deşeuri din ambalaje de aproximativ 18144 t/an din judetul Ilfov dintr-un total de 
aproximativ 130.000 t/an. 
 

Există o diferenţă de 25265 t/an care poate fi suplinită prin creşterea colectării 
separate a deşeurilor de ambalaje din gospodării dar si prin exploatarea 
corespunzatoare a statiei de sortare ce se va pune in functiune la depozitul conform 
Vidra- Eco Sud. 
 
 

4.2.     Prognoza privind generarea deşeurilor municipale 
 

Prognoza privind generarea deşeurilor municipale (deşeuri menajere şi 
asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii) a fost realizata defalcat pe tipuri de 
deşeuri, în funcţie de provenienţă. 

 
Prognoza privind generarea deşeurilor menajere 
 

Atât prognoza de generare a deşeurilor menajere colectate, cât şi a celor 
generate şi necolectate se realizează pe medii (urban şi rural) şi pe baza următorilor 
indicatori: 

- Evoluţia populaţiei la nivelul judeţului; 
- Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare; 
- Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor menajere. 
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Tabel 33 Prognoza generării şi colectării deşeurilor menajere de la populaţie 
 
                              
  Anul proiecţiei UM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  Anul calendaristic   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

  Populaţie, rural Locuitori 214.778 214.516 214.447 214.264 214.185 214.098 213.737 211.646 202.316 202.316 202.316   
  Populaţie urban Locuitori 68.796 68.980 69.120 69.376 69.530 69.720 70.121 72.314 83.142 83.142 83.142   

  
Rata de creştere a 
populaţiei rurale % N/A -0,12% -0,03% -0,09% -0,04% -0,04% -0,17% -0,98% -4,41% 0,00% 0,00%   

  
Rata de creştere a 
populaţiei urbane % N/A 0,27% 0,20% 0,37% 0,22% 0,27% 0,58% 3,13% 14,97% 0,00% 0,00%   

  Populaţie, total locuitori 283.574 283.496 283.567 283.640 283.715 283.818 283.858 283.960 285.458 285.458 285.458   
  Indice generare, rural kg/zi.locuitori 0,40000 0,40320 0,40643 0,40968 0,41295 0,41626 0,41959 0,42294 0,42633 0,42974 0,43318   
  Indice generare, urban kg/zi.locuitori 0,90000 0,90720 0,91446 0,92177 0,92915 0,93658 0,94407 0,95163 0,95924 0,96691 0,97465   

  
Creşterea indicelui de 
generare, rural % 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%   

  
Creşterea indicelui de 
generare, urban % 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%   

  Cant. generată, rural t/an 31.357,59 31.569,89 31.812,21 32.039,35 32.283,75 32.528,81 32.733,75 32.672,82 31.482,36 31.734,22 31.988,10   
  Cant. generată, urban t/an 22.599,49 22.841,21 23.070,67 23.341,36 23.580,32 23.833,92 24.162,77 25.117,79 29.109,86 29.342,74 29.577,48   
  Total cant. generată t/an 53.957,07 54.411,10 54.882,88 55.380,71 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 61.076,96 61.565,58   
  Indice colectare, urban % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
  Indice colectare, rural % 25,00% 25,00% 25,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
  Cant. colectată, urban t/an 31.357,59 31.569,89 31.812,21 32.039,35 32.283,75 32.528,81 32.733,75 32.672,82 31.482,36 31.734,22 31.988,10   
  Cant. colectată, rural o/an 5.649,87 5.710,30 5.767,67 16.338,95 23.580,32 23.833,92 24.162,77 25.117,79 29.109,86 29.342,74 29.577,48   

  
Total cantitate 
colectată t/an 37.007,46 37.280,19 37.579,88 48.378,30 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 61.076,96 61.565,58   

              tinta               
Sursa: calculul Consultantului PJGD 
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4.3 Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile 
municipale 

 
Definiţia deşeurilor biodegradabile municipale 

 
Directiva 1999/31/EC şi HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

definesc: 
• deşeurile municipale ca „deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin 

natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere”; 
• deşeurile biodegradabile ca „deşeuri care suferă descompuneri 

anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, 
hârtia şi cartonul”. 

 
Ţintele prevăzute în Directiva 1999/31/EC şi HG nr. 349/2005 se referă la deşeuri 

biodegradabile municipale. 
 

Legislaţiile europeană şi naţională nu definesc în mod explicit deşeurile 
biodegradabile municipale, dar acestea reprezintă practic fracţia biodegradabilă din: 

• deşeurile menajere şi asimilabile colectate în amestec; 
• fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale colectată separat; 
• deşeurile vegetale din parcuri şi grădini, pieţe;  
• o parte a deşeurilor  stradale şi o parte a deşeuri voluminoase.  

 
Conform Raportului Agenţiei Europene de Mediu „Managementul deşeurilor 

biodegradabile municipale” 2002, fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale este 
reprezentată de:  deşeuri alimentare şi de grădina, deşeuri de hârtie şi carton, textile, 
lemn, precum şi alte deşeuri biodegradabile conţinute în deşeurile colectate. 

 
Pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile 

municipale este necesar să se cunoască ponderea deşeurilor biodegradabile în 
deşeurile municipale. 
 

PRGD ofera următoarea prognoza privind reducerea cayntitatilor de deseuri 
biodegradabile trebuie detrunate de la depoyitarea la depoyite eoclogice, bazate pe 
cantitatea de referinta pentru intreaga regiune calculata,  de 497.381 t in anul 
1995: 
 
 
   Cantităţi (t/an)/an  2010 2013 

Cantitatea generată de deşeuri biodegradabile (t/an) 503.489 451.488 
Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile care poate fi eliminată 
(t/an) 373036 248.691 
Cantitatea de deşeuri biodegradabile ce trebuie redusă de la 
eliminare (t/an)  130.453 266.979 

Sursa: PRGD, adaptat de Consultantul PJGD 
 

Urmându-se ţintele, în 2010 va trebui atinsă o reducere a cantităţii generate de 
deşeuri biodegradabile cu 25% şi în 2013 cu 50%. 
 

În cifre absolute, reducerea trebuie să fie de 130.453 t/an pentru anul 2010 şi de 
266.797 t/an pentru 2013. 
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Pentru aceste ţinte, este necesară colectarea separată a acestei cantităţi şi 
compostarea sa si/sau o capacitate maximă de compostare a fracţiei biodegradabile 
rezultate în urma sortării, eventual o tratarea mecanico-biologică. 
 

Capacitatea instalaţilor individuale este recomandabil să se determine pe baza 
de măsurători directe şi analize de teren, mai degrabă decât pe baza unor indici 
individuali de generare şi colectare. 

 
Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale la nivel de judeţ este 

recomandabil sa se determine pe baza de măsurători, in studiile urmatoare, defalcat 
pe categorii de deşeuri. 
 

Pentru a putea stabili măsuri adecvate de gestionare a deşeurilor biodegradabile 
municipale, se recomandă să se evidenţieze in studiile urm[toare atât ponderea 
deşeurilor alimentare şi de grădină, cât şi a deşeurilor de hârtie, carton, lemn şi 
textile din deşeurile menajere. 

 
Cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale au fost calculate pe baza 

prognozei de generare a deşeurilor municipale şi ţinând seama de ponderea 
deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale. La acestea se adaugă deşeurile 
din grădini publice, cele din piete şi din curăţenia stradală, precum şi alte categorii. 

 
Tintele de procesare a deşeurilor biodegradabile au fost determinate pornind de la 

cantităţile calculate pentru anul 1995 (conform dosarului de negociere), după cum 
urmează: 

 
Parametrul de calcul Valoare UM 
Masa deşeurilor biodegradabile din România, în 1995 4.800.000  Tone/an 
Populaţia României în 995 22.680.951,00  Persoane 
Populaţia judeţului Ilfov 1995, persoane 278.541,00  Persoane 
Cantitatea de deseuri biodegradabile generate în Ilfov în 1995 58.948,00  Tone/an 

Sursa: calculul Consultantului PJGD Ilfov 
 

Pentru întreaga regiune 8, atingerea tintelor pentru 2010 şi 2013 necesită o 
reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile cu 120.000 şi 256.000 t/an.  
 

Pentru 2010, PRGD considera că ţinta poate fi atinsă prin procesarea fracţiei 
organice rezultate din staţia de sortare de la Glina (conform proiectanţilor acestei 
statii de sortare, fracţiunea între 40 şi 80 mm, care reprezintă aproximativ 50% din 
materia primă este este în mare majoritate componenta organică şi urmează a fi 
transformată în compost). 

 
Instalaţia de sortare de la Glina are o capacitate de aproximativ 130.000 t/an. 

Instalaţia este prevăzută cu o unitate de sortare granulometrică. 
 

Pentru judeţul Ilfov, ţintele au fost stabilite prin aplicarea procentelor de reducere 
a cantităţilor depozitate, conform dosarului de negociere, rezultând cantităţile din 
tabelul următor: 

 
Anul ţintă  Procent de procesare Cantităţile ce trebuie procesate (t/an) 

2010 25,00% 14.737,00 
2013 50,00% 29.474,00 
2016 65,00% 38.316,20 

Sursa: calculul Consultantului PJGD Ilfov 
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Considerând prognoza deşeurilor generate de populaţia judeţului Ilfov, calculată 

pe baza indicilor de generare individual diferenţiaţi pentru mediul urban (0,9 
kg/locuitor.zi) şi rural (0,4 kg/locuitor.zi), rezultă situaţia din tabelul următor: 
 
 

Parametrul/anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantitate generata, 
rural (t/an) 31.357,59 31.569,89 31.812,21 32.039,35 32.283,75 32.528,81 32.733,75 32.672,82 31.482,36 
Cantitate generata, 
urban (t/an) 22.599,49 22.841,21 23.070,67 23.341,36 23.580,32 23.833,92 24.162,77 25.117,79 29.109,86 
Total cantitate 

generata (t/an) 53.957,07 54.411,10 54.882,88 55.380,71 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 

Sursa: calculul Consultantului PJGD Ilfov 
 

Conform PRGD, până în anul 2009 urmează ca procentul de colectare să atingă 
100%, în urma extinderii ariei de acoperire a serviciilor, în special în mediul rural şi 
prin creşterea numărului de abonaţi. In paralel, va avea loc şi sporirea procentului de 
abonaţi individuali, comparativ cu deservirea prin containere de aport voluntar. 
 

Presupunând că introducerea procesării fracţiei biodegradabile va începe din 
2008,cu un procent de 10% colectat din aceasta fracţie, procent ce va creste la  20%  
in anii următori şi se va menţine la această valoare pe întreg orizontul de calcul, 
cantitatea procesată este redată în tabelul următor: 
 

Variabila/Anul 

calendaristic UM  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total cantitate 
generata t/an 53.957,07 54.411,10 54.882,88 55.380,71 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 
Total cantitate 

colectata t/an 37.007,46 45.274,62 47.961,68 53.046,57 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 

Procent fractie 
biodegradabila % 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 
Total fractie 

biodegradabila t/an 18.873,80 23.090,05 24.460,46 27.053,75 28.490,68 28.744,99 29.017,22 29.473,21 30.902,03 

Procent din 

fractia 

biodegradabila 

colectata 

selectiv % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Fractie 

biodegradabila 

procesata t/an 0,00 0,00 0,00 2.705,38 5.698,14 5.749,00 5.803,44 5.894,64 6.180,41 

Fractie 

biodegradabila 

depusa la 

rampa t/an 18.873,80 23.090,05 24.460,46 24.348,38 22.792,54 22.995,99 23.213,78 23.578,57 24.721,63 

Sursa: calculul Consultantului PJGD Ilfov 
 

Anul ţintă 

Procent de 
procesare, 
faţă de 1995 

Cantitatile ce trebuie 
procesate (t/an) 

Cantitatile rezultate din fractia 
biodegradabila a deseurilor menajere 
colectate de la populaţie (t/an) 

2010 25,00% 14.737,00 5.749,00 

2013 50,00% 29.474,00 6.180,41 

2016 65,00% 38.316,20 În afara orizontului de calcul 
Sursa: calculul Consultantului PJGD Ilfov 
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Nota: calculele au la bază ipoteza că întreaga cantitate de deşeuri biodegradabile ce 
va fi deturnată de la depozitarea la rampa provine din procesarea fracţiei 
biodegradabile în compost, în absenţa unor reduceri ale cantităţilor de deşeuri 
biodegradabile şi presupunând o rata maximă de succes a colectarii fracţiei 
biodegradabile de la populaţie de 20%.  
 

  AN (tone/an) 

Categorie de deseuri Cod 2005 2006 2007 (sem I) 
2007 
(estimat) 

Deşeuri din grădini şi parcuri 20 02 2.018 2.042 1.020 2.040 

Deşeuri din pieţe agroalimentare 20 03 02 296 300 151 302 

Deşeuri stradale 20 03 03 759 797 401 802 

TOTAL N/A 3.073 3.139 1.572 3.144 
Sursa: Calculul Consultantului PJGD, din datele furnizate de APM Ilfov 
 

Presupunând că în jur de 80% din aceasta cantitate poate fi cu uşurinţă 
colectată şi livrată pentru compost (cifră confirmată şi de PRGD), rezultă o cantitate  
de peste 2500 tone pe an  de deşeuri transformabile în compost cu eforturi minime. 

 
Deoarece în judeţul Ilfov această cantitate s-a menţinut constantă practic in 

perioada 2005-2007 şi nu există proiecte semnificative în judeţul Ilfov pentru 
înfiinţarea de noi zone verzi (cu excepţia celor care vor fi ataşate ansamblurilor 
rezidenţiale noi de tip condominium) sau pentru extinderea semnifictivă a reţelei 
stradale, se poate presupune că respectiva cantitate se va menţine şi pe întregul 
orizont de calcul. Cantitatea compostabilă rezultată se regăseşte în tabelul următor.  
 

Anul 
ţintă 

Cantitatile ce 
trebuie 
procesate (t/an) 

Cantitati colectate 
de la populaţie 
(t/an) 

Cantitati din gradini, 
parcuri, strazi, piete 
(t/an) 

Total 
(t/an) 
 

2010 14.737,00 5.749,00 2500,00 8.249,00 
2013 29.474,00 6.180,41 2500.00 8.680,41 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 

 
Dacă se adaugă la cantităţile respective, materialul biodegradabil colectat 

selectiv de la societăţile comerciale, presupunându-se că nu va cunoaşte modificări 
semnificative în anii orizontului de calcul, comparativ cu anii 2005-2007 când s-au 
înregistrat aproximativ 2100 tone/an, rezultă următoarea situaţie, prin cumularea 
surselor de material biodegradabil: 
 

Anul tinta Cantitatile ce trebuie procesate (t/an) Cantitatile compostabile (tone/an) 
2010 14.737 10.349 
2013 29.474 10.780 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Deşeurile colectate in amestec de la comert, industrie, instituţii, au fost de 4.167 
tone/an în 2005, 4.262 tone/an în 2006 şi de 2.176 tone cumulat pe primul semenstru 
al anului 2007. 
 

Presupunând că între 30% şi 50% din această cantitate o reprezintă material 
biodegadabil, rezultă o cantitate de aproximativ 900-1.100 tone material 
biodegradabil generat pe an. 
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In total, pentru anul 2010, cantitatea totală de deşeuri biodegradabile ce ar putea 

fi trimisă spre compostare cu eforturi investitionale şi de organizare minime este 
de11.200-11.400 tone/an. 
 

Există un deficit de colectare de aproximativ 3.000 tone pe an, a carui acoperire 
ar asigura atingerea ţintei pe 2010. 
   

O cantitate de 5.749 tone pe an în 2013, provenind de la populaţie, ca şi cele 
peste 3.000 tone anual provenind de la societăţile comerciale  ar putea fi compostată 
într-un compostor ataşat staţiei de sortare de la Glina. Materialul biodegradabil ar 
proveni fie în urma sortării deşeurilor coelctate neselctiv, fie în urma colectării 
selective a acestei fracţii.  

 
Mai mult de 18.000 de tone anual ar trebui colectate selectiv în 2013 pentru a se 

atinge ţinta de 29.474 tone/an material biodegradabil transformat în compost.  
 
Dacă se presupune menţinerea constantă pe întrebul orizont de calcul a 

cantităţilor generate şi colectate de la societăţile comerciale şi cea din spaţiile publice 
cum ar fi pieţe publice, grădini şi străzi,  în total 5.700 tone/anual (vezi mai sus), 
rezultă ca ar mai trebui colectată de la populţie o cantitate de 12.300 tone/an deşeuri 
biodegradabile, între 2010 si 2013 pentru a se atinge ţinta programată. 

 
Aceasta înseamnă o creştere a procentului din fracţia biodegradabilă colectat 

selectiv (sau procesat in compost din resturile organice de la sortare) până la 60% în 
2013. Este probabil ca respectiva creştere să se petreaca gradat. In urma dării în 
funcţiune a unor capacităţi de compostare suplimentare, faţă de etapa 2010. Situaţia 
ar fi cea prezentată în tabelul următor: 

 
 

Tabel 34 Prognoza colectării separate a fracţiei biodegradabile a deşeurilor 
populaţiei  

  
Anul 

calendaristic  UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total cantitate 
generata t/an 53.957,07 54.411,10 54.882,88 55.380,71 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 
Total cantitate 

colectata t/an 37.007,46 45.274,62 47.961,68 53.046,57 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 

Procent fractie 
biodegradabilă % 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 
Total fractie 

biodegradabilă t/an 18.873,80 23.090,05 24.460,46 27.053,75 28.490,68 28.744,99 29.017,22 29.473,21 30.902,03 

Procent din 

fractia 

biodegradabila 

colectata 

selectiv % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 50,00% 60,00% 

Fractie 

biodegradabila 

procesata t/an 0,00 0,00 0,00 2.705,38 5.698,14 5.749,00 11.606,89 14.736,61 18.541,22 

Fractie 

biodegradabila 

depusa la 

rampa o/an 18.873,80 23.090,05 24.460,46 24.348,38 22.792,54 22.995,99 17.410,33 14.736,61 12.360,81 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
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Colectarea selectivă a fracţiei biodegradabile de la populaţie necesita dotarea cu 

containere şi pubele speciale şi utilizarea unor mijloace de transport pentru aceasta. 
Fractia biodegradabilă se compacteaza semnificativ mai puţin (cu exceptia resturilor 
vegetale), astfel incât mijloacele de transport utilizate trebuie să fie dimensionate în 
consecinţă. 

 
La o densitate de 1 tona/m3 a deşeurilor biodegradabile, dacă se transportă cu 

autovehicule de capacitate de 10 m3, rezultă că pentru populaţie, numărul de 
transporturi anual ar fi de 575 în 2010 şi de 1851 în 2013. Presupunând o colectare 
medie de 2 ori pe săptămână (adică 104 ridicări pe an) numărul de autovehicule 
suplimentare pentru transportul aceastei fracţii ar fi de 6 în 2010 şi de 18 în 2013.  

 
Numărul de containere de 240 L necesare, la un grad de umplere de 70% (a se 

vedea ANRSC, Caietul de Sarcini Cadru pentru delegarea serviciului de salubrizare), 
ar fi de 34.220 bucăti în anul  2010 şi de  36.788 bucăţi în anul 2013  în cazul 
menţinerii unui procent de colectare separată a fracţiei biodegradabile de la populaţie 
de 20% pe întregul orizont de calcul şi de 34.220 bucăţi în anul 2010 şi de 110.364 în 
anul 2013  în cazul creşterii procentului de colectare separata a acestei fracţii la 60% 
până în anul 2013. Practic, în acest din urmă caz, toate gospodăriile din judeţ ar 
trebui să dispună în anul 2013 de câte o pubelă specială pentru material 
biodegradabil. 
  

Un factor de incertitudine important pentru aceste prognoze este procentul de 
material biodegradabil din deşeurile menajere.  In situaţia scăderii acestuia de la 
51% la 30% pe orizontul de calcul, cantitatea de material biodegradabil colectată va 
scădea, în ipoteza menţinerii optiunilor de colectare separată descrise mai sus. 
Rezultă situaţia prognozată prezentată  în tableul următor: 
 

Tabel 35 Prognoza cantităţilor de deşeuri biodegradabile în ipoteza scăderii 
procentului acesteia la 30% 
Anul calendaristic  UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total cantitate generata t/an 53.957,0754.411,10 54.882,8855.380,71 55.864,0856.362,72 56.896,5257.790,62 60.592,22
Total cantitate colectata t/an 37.007,4645.274,62 47.961,6853.046,57 55.864,0856.362,72 56.896,5257.790,62 60.592,22

Procent fractie 
biodegradabila % 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 45,00% 40,00% 40,00% 40,00% 30,00%
Total fractie 

biodegradabila t/an 18.873,8023.090,05 24.460,4627.053,75 25.138,8322.545,09 22.758,6123.116,25 18.177,67

Procent din fractia 

biodegradabila colectata 

selectiv % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Fractie biodegradabila 

procesata t/an 0,00 0,00 0,00 2.705,38 5.027,77 4.509,02 9.103,4411.558,12 10.906,60

Fractie biodegradabila 

depusa la rampa t/an 18.873,8023.090,05 24.460,4624.348,38 20.111,0718.036,07 13.655,1611.558,12 7.271,07

 Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Se observă că dacă pentru anul 2010, cantitatea de material biodegradabil 
colectată separat ar putea fi dublată cu uşurinţă pentru a creşte cantitatea procesată 
şi a se respecta ţintele, pentru anul 2013 ar fi nevoie de co colectare apropiata de 
100% a deşeurilor menajere biodegradabile, ceea ce este extrem de dificil din punct 
de vedere organizatoric. 
 



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 109

Rata de colectare necesară luând în considerare o rată de refuz de 15% 
(materiale necompostabile identificate la incarcarea in utilajul de compostare sau la 
plasarea in brazde)  ar trebui să fie după cum urmează: 
 

Anul ţintă 
Capacitatea 
necesară, t/an 

Cantităţi refuzate la 
compostare, 15% din 
cantitatea prezentată, t/an 

Cantităţile ce 
trebuie colectate 
separat  (t/an) 

2010 14.737,00 2.210,55    16.947,55   
2013 29.474,00 4.421,10    33.895,10    
2016 38.316,20 5.747,43    44.063,63    

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

În această ipoteză, prognoza colectării separate de la populaţie a fracţiei 
biodegradabile este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 36 Prognoza cantităţilor de deşeuri biodegradabile posibil de transformat 
în compost 

 
Anul calendaristic  UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total cantitate 
generata t/an 53.957,07 54.411,10 54.882,88 55.380,71 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 
Total cantitate 
colectata t/an 37.007,46 45.274,62 47.961,68 53.046,57 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 
Procent fractie 
biodegradabila % 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 
Total fractie 
biodegradabila t/an 18.873,80 23.090,05 24.460,46 27.053,75 28.490,68 28.744,99 29.017,22 29.473,21 30.902,03 
Procent din fractia 
biodegradabila 
colectata selectiv   0,00 0,00% 0,00% 11,50% 23,00% 23,00% 46,00% 57,50% 69,00% 
Procent din fractia 
biodegradabila 
colectata selectiv % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 50,00% 60,00% 
Fractie 
biodegradabilă 
colectată separat t/an 0,00 0,00 0,00 3.111,18 6.552,86 6.611,35 13.347,92 16.947,10 21.322,40 
Fracţie 
biodegradabila 
depusă la rampa t/an 18.873,80 23.090,05 24.460,46 23.942,57 21.937,82 22.133,64 15.669,30 12.526,12 9.579,63 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
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4.4      Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje 
 

Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare 
 

Deşeurile de ambalaje (cod 15.01 din Lista europeană a deşeurilor) pot 
proveni atât de la populaţie, regăsindu-se în deşeurile menajere, precum şi din 
activităţile industriale, comerciale şi de la instituţii. Ponderea în funcţie de 
provenienţă s-a determinat pe baza informaţiilor din baza de date privind ambalajele 
şi deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de specificul judeţului.  

 
Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 

şi a datelor statistice ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată 
de cea a României, la nivelul anului 2006 s-a estimat că 60 % din cantitatea de 
deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de la industrie, comerţ şi instituţii.  

 
Conform PRGD ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de 

generare (%) se estimează a fi de: 
- 40 % pentru industrie, comerţ, instituţii; 
- 60 % pentru populaţie. 

 

 

Structura deşeurilor de ambalaje  
 

Structura deşeurilor din ambalaje este prezentată în baza de date ANPM, 
fiind redata in tabelul următor: 
 

Categorie de ambalaje Procent 

Hârtie şi carton  23,60% 
plastic  29,00% 
Sticlă 21,80% 
Metale 9,00% 
Lemn 12,00% 
 

Această structură a fost considerată constanta pe întreaga perioadă de 
prognoză. 
 

Pentru necesităţi de calcul, deşeurile de ambalaje din deşeurile menajere  
este considerata a fi de  14,57 %., defalcat pe catgorii dupa cum urmează: 
 
Categorie de ambalaje Procent 
Hârtie şi carton 3,22%; 
Plastic 7,07%; 
Sticlă 2,99%; 
Metale 1,30% 
Total 14,57%. 
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Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate  
 

Conform Metodologiei, creşterea anuală a cantităţii generate de deşeuri de 
ambalaje este de: 
-  10% pentru 2006; 
-   7 % pentru 2007 - 2009; 
-   5 % pentru 2010 – 2013.  
 

Tabel 37 Evoluţia generării specifice  de deşeuri de ambalaj, funcţie de 
creşterile procentuale  stabilite pentru judeţul Ilfov 

 
 Crestere de 10 % /an Crestere de 7 % /an Crestere de 5 % /an 
Anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Numar 

locuitori 
280.590 282.320 283.409 283.496 283.567 283.640 283.715 283.818 283.858 283.960 285.458 

Kg/loc.an 91,04 100,20 110,28 121,37 129,93 139,09 148,96 156,47 164,3 172,58 181,282 

Cantitate, 

t/an 
25.544,90 28.288,50 31 254,30 34.407,90 36.843,80 39.451,50 42262,20 44.409,00 46.637,80 49.005,80 51.747,80 

Din care:           

Hartie si 

carton

(kg/loc)

24,10 26,50 29,20 32,16 34,43 36,85 39,45 41,44 43,53 45,73 48,00 

Plastic

(kg/loc)
27,30 30,10 33,10 36,40 38,97 41,72 44,66 46,92 49,30 51,77 54,38 

Sticla

(kg/loc)
18,20 20,00 22,05 24,27 25,98 27,81 30,68 31,28 32,86 34,51 36,25 

Metal

(kg/loc)
10,70 11,80 12,95 14,26 15,26 16,34 17,5 18,37 19,30 20,27 21,3 

Lemn

(kg/loc)
10,70 11,80 12,95 14,26 15,26 16,34 17,5 18,37 19,30 20,27 21,3 

Sursa: APM Ilfov 
 

Tabel 38 Evoluţia cantităţilor de deşeuri din ambalaje generate pentru judeţul 
Ilfov, tone/an 

 
an 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

hartie si 

carton 
6767,87 7481,5 8279,8 9120,1 9767,4 10456,4 11175,4 11766,5 12450,6 12989,7 13701,9 

plastic 7665,75 8497,8 9385,0 10322,0 11054,8 11837,7 12653,6 13321,8 13767,6 14704,8 15500,6 
sticla 5106,7 5646,4 6249,1 6880,4 7367,0 7888,0 8637,2 8882,9 9347,9 9799,4 10284,7 
metal 3002,3 3331,4 3670,1 4042,6 4327,2 4634,6 4897,9 5218,8 5535,8 5755,8 6080,2 
lemn 3002,3 3331,4 3670,1 4042,6 4327,2 4634,6 4897,9 5218,8 5535,8 5755,8 6080,2 
TOTAL 

(tone) 
25.544,9 28.288,5 31.254,3 34.407,9 36.843,8 39.451,5 42.262,2 44.409,0 46.637,8 49.005,8 51.647,8 

Sursa: APM Ilfov 
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Utilzând metoda calculului procentelor de ambalaje în total deşeuri menajere 

generat, a rezultat o prognoză comparabilă: 
 

Tabel 39 Prognoza cantitatilor de ambalaje generate, t/an (calculul 
Consultantului) 

 
Cantitate per 

fractie, in total 

generat  2005 2006  2007   2008 2009  2010   2011 2012  2013  

ambalaje de hârtie 
şi carton  1.737,42 1.752,04 1.767,23 1.783,26 1.798,82 1.814,88 1.832,07 1.860,86 1.951,07 
deşeuri de ambalaje 
de plastic 3.814,77 3.846,86 3.880,22 3.915,42 3.949,59 3.984,84 4.022,58 4.085,80 4.283,87 
ambalaje de sticlă 1.613,32 1.626,89 1.641,00 1.655,88 1.670,34 1.685,25 1.701,21 1.727,94 1.811,71 
ambalaje de metale 701,44 707,34 713,48 719,95 726,23 732,72 739,65 751,28 787,70 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Cantitatea de ambalaje colectată depinde de procentul de colectare selectiva. 
Acesta a fost presupus de maxim 20% în anul 2012, având în vedere gradul redus 
de acoperire în prezent în judeţ, experienţa scăzută a populaţiei in aceasta actiune, 
precum si utilizarea în gospodării a unei parţi semnificative din deşeurile din 
ambalaje. Au rezultat cantitatile colectate electiv din tabelul următor. 
 

Tabel 40  Prognoza colectării selective în judeţ 
ANUL UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Procent 
colectat 
selectiv % 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 18,00% 18,00% 20,00% 20,00% 
Cantitate 
colectata 
selectiv t/an 1.850,37 1.864,01 3.757,99 7.256,75 8.379,61 10.145,29 10.241,37 11.558,12 12.118,44 
Procent de 
valorificare 
din 
colectare 
selectiva % 14,95% 14,97% 14,98% 11,74% 10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 10,26% 
Cantitate 
valorificata t/an 276,72 279,05 562,93 852,06 859,50 1.040,60 1.050,46 1.185,52 1.242,99 
Cantitatea 
colectata 
neselectiv t  35.157,09 35.416,18 33.821,89 38.654,26 41.786,33 40.468,43 40.851,70 40.337,85 42.293,37 
Cantitate 
ne-
valorificata 
din total 
colectat 
selectiv t/an 116,63 117,61 237,26 359,12 362,25 438,58 442,73 499,66 523,88 
Cantitate 
deviata de 
la rampa t/an 276,72 117,61 237,26 2.826,41 6.060,39 6.187,58 6.246,18 6.394,30 6.704,29 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
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Pe această bază au fost determinate cantităţile de ambalaje colectate selectiv, 
după cum urmează: 

 

 Tabel 41 Cantitatile de ambalaje colectate selectiv, tone/an 
Cantitati colectate 
selectiv, per fractie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ambalaje de hârtie şi 
carton  86,87 87,60 176,72 267,49 269,82 326,68 329,77 372,17 390,21 
deşeuri de ambalaje de 
plastic 190,74 192,34 388,02 587,31 592,44 717,27 724,07 817,16 856,77 
ambalaje de sticlă 80,67 81,34 164,10 248,38 250,55 303,34 306,22 345,59 362,34 
ambalaje de metale 35,07 35,37 71,35 107,99 108,93 131,89 133,14 150,26 157,54 
Total ambalaje 
colectate selectiv 393,35 396,66 800,19 1.211,18 1.221,75 1.479,18 1.493,19 1.685,17 1.766,87 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Din aceste cantităţti colectate selectiv, numai o parte se poate 
valorifica/recicla, un procent situat în general între 60% şi 75%, după cum reiese din 
tabelul următor: 
 

Tabel 42 Potentialul de valorificare procentual pe categorie de ambalaje 
  

Categorie de deseuri colectate separat Procent de valorificare 
ambalaje de hârtie şi carton  60,00% 
deşeuri de ambalaje de plastic 75,00% 
ambalaje de sticlă 75,00% 
ambalaje de metale 60,00% 
ambalaje de lemn 70,00% 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

 
Aplicând aceste procente de valorificare potenţială cantităţilor colectate 

selectiv determinate ca mai sus, rezultă cantitatea de ambalae reutilzată/valorificată - 
a se vedea tabelul următor. 
 

Tabel 43 Cantităţile valorificate pe categorie de ambalaje, t/an, prognoză 
 

Cantitati 
valorificate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ambalaje de 
hârtie şi carton  52,12 52,56 106,03 160,49 161,89 196,01 197,86 223,30 234,13 
deşeuri de 
ambalaje de 
plastic 143,05 144,26 291,02 440,48 444,33 537,95 543,05 612,87 642,58 
ambalaje de sticlă 60,50 61,01 123,07 186,29 187,91 227,51 229,66 259,19 271,76 
ambalaje de 
metale 21,04 21,22 42,81 64,80 65,36 79,13 79,88 90,15 94,52 
ambalaje de lemn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total cantitate 
valorificata 276,72 279,05 562,93 852,06 859,50 1.040,60 1.050,46 1.185,52 1.242,99 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
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O altă cantitate importantă de ambalaje se va colecta din sectorul de afaceri, 
unde este de aşteptat ca procentul de colectare selectivă să fie mult mai ridicat 
(presupunând că fracţia biodegradabilă va fi colectată separat în proportie ridicata de 
la agentii economici cu profil de alimetnatie publică, in timp ce fractia biodegradabila 
de la birouri şi unitati comerciale este extrem de redusă. 
 

Tabel 44 Procentele de colectare selectivă de la agenţii economici, ambalaje, 
t/an, prognoză 

 
Procente colectare 
ambalaje industrie, 
comert etc. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ambalaje de hârtie 
şi carton  10% 50,00% 70,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 
deşeuri de ambalaje 
de plastic 10% 10,00% 70,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 
ambalaje de sticlă 10% 10,00% 70,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 
ambalaje de metale 10% 10,00% 70,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 
ambalaje de lemn 10% 10,00% 10,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 
Comparând cantitatile prognozate cu tintele, rezultă următoarea situaţie: 
 

Tabel 45 Procentele de atingere a tintelor, in ipoteza unei colectari selective 
modeste, prognoză 

 
Atingerea 
tintelor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ambalaje de 
hârtie şi carton  108,00% 395,98% 143,99% 63,00% 63,00% 64,80% 64,80% 66,00% 66,00% 
deşeuri de 
ambalaje de 
plastic 101,00% 63,12% 240,99% 290,44% 266,24% 237,85% 237,85% 244,28% 244,28% 
ambalaje de 
sticlă 18,28% 27,86% 134,99% 122,34% 103,02% 92,04% 84,37% 76,66% 76,66% 
ambalaje de 
metale 54,00% 54,00% 72,00% 75,60% 75,60% 77,76% 77,76% 79,20% 79,20% 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

In această ipoteză vor fi atinse tintele de colectare selectivă la plastic (PET). 
Un efort suplimentar ar fi cerut pentru atingerea tintelor la hartie si carton, sticla si 
metale, unde procentele de atingere a tintelor variază între 66% si 79% pe orizontul 
de calcul. 
  

Creşterea însă a cantităţii colectate selectiv de la populatie până la 40-50% 
până  în anul 2012 ar asigura atingerea tinteleor finale pentru anul 2012 si a celor 
mai multe dintre ţintele intermediare. 
 

Tintele pentru hârtie vor fi dificil de atins chiar şi în acest scenariu optimist, 
deoarece tintele angajate sunt de valoare ridicată. 
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Pentru colectarea selectivă a deşeurilor din ambalaje este nevoie de 
urmatoarele capacităţi (t/an): 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total ambalaje 
colectate selectiv 393,35 396,66 800,19 1.211,18 2.036,25 3.287,07 3.318,20 4.212,94 4.417,17 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 
Capacitatea instalată pentru reciclarea şi valorificarea materialelor refolosibile 

ar trebui sa fie in conformitate cu cantitatile tinta, după cum reiese din tabelul următor: 

Tabel 46 Capacităţile necesare valorificării/reciclării deşeurilor din ambalaje, 
prognoză 

 
Cantitati de 
valorificat si 
reciclat, cf. 
tintelor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ambalaje de 
hârtie şi carton  144,78 146,00 589,05 1.783,19 1.798,75 1.814,81 1.831,99 1.860,78 1.950,99 
deşeuri de 
ambalaje de 
plastic 317,88 512,89 646,68 717,80 789,89 929,76 938,57 953,31 999,53 
ambalaje de 
sticlă 860,40 569,39 601,68 883,10 1.057,84 1.235,80 1.360,91 1.555,08 1.630,47 
ambalaje de 
metale 116,90 117,89 475,63 599,93 605,17 610,57 616,35 626,04 656,39 
Total 1.439,97 1.346,17 2.313,04 3.984,02 4.251,64 4.590,94 4.747,82 4.995,22 5.237,38 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Excluzând ambalajele din metale, pentru care valorificarea are loc pe plan 
naţional, rezultă ca pentru atingerea tintelor de valorificare este necesară o 
capacitate totala de 3.300 t/an până în 2009 şi de 4.500 t/an, existentă în funcţiune 
până în 2012. 

 
Aceste ţinte pot fi atinse prin înfiintarea unor staţii de sortare la fiecare din cele 3 

depozite de deşeuri conforme şi la fiecare dintre cele 2 statii de transfer majore din 
judet. 

 
In perioada de iniţiere a colectarii selective, un sistem de separare pe 2 fluxuri 

(uscat şi umed) este suficient, având avantajul introducerii facile si a facilitarii sortarii 
la statia de sortare. In timp, se poate introduce si sistemul pe 3 fluxuri, a caui 
eficienţă economică este mai ridicată, dar care presupune un efort sporit din partea 
populaţiei şi operatorilor de colectare. 
 

Aceste prognoze se încadrează în cele regionale din PRGD: 
• Ţintele privind reciclarea hârtiei şi cartonului măresc cantitatea ce urmează a 

fi reciclată cu 45% de la 42.000 t în 2007 la 88.000 t în 2013 pentru intreaga 
regiune. 

• în 2013 capacitatea totală pentru reciclarea plasticului şi a PET-urilor va 
trebui să atingă 28.000 t/an.  

• Procentul de reciclare a sticlei în Regiunea 8 va spori întreaga cantitate de la 
12.000 t/an în 2007 la 48.000 t/an în 2013.  
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4.5 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile 
municipale şi deşeurile de ambalaje 
 
4.5.1. Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 

 
În dosarul de negociere pentru capitolul 22 –Protectia Mediului (şi implicit prin 

Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor) 
România nu a solicitat o perioadă de tranziţie pentru îndeplinirea ţintelor de reducere 
a deşeurilor biodegradabile municipale depozitate.  
 

Prin urmare, pentru îndeplinirea ţintelor prevăzute la art. 5(2) lit.a şi b din 
Directivă, România va aplica prevederile parag. 3 al art. 5(2) privind posibilitatea 
amânării realizării ţintelor prin acordarea unor perioade de graţie de 4 ani, până la 16 
iulie 2010 şi respectiv până la 16 iulie 2013. Cea de-a treia ţintă va fi atins la 
termenul prevăzut în Directivă, respectiv 16 iulie 2016. 

 
Astfel, ţintele naţionale privind deşeurile biodegradabile municipale sunt 

următoarele: 
• 16 iulie 2010 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75 % din 

cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995; 
• 16 iulie 2013 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50 % din 

cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995; 
• 16 iulie 2016 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35 % din 

cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995. 

În Metodologie se reaminteste faptul ca in Planul de implementare a directivei 
privind depozitarea deşeurilor cantitatea totală de deşeuri biodegradabile generată în 
România în anul 1995 a fost de 4,8 milioane tone si se face recomandarea de a se 
calcula cantitatile generate pronind de la indicele obtinut prin impartirea acestei 
cantitati la populatia Romaniei din acel an. Urmând aceasta metodă de determinare, 
cantitatile ce urmeaya a fi deturnate de la depozitarte sunt urmatoarele: 
 
Cantitatile ce trebuie procesate  t/an 
Pana in 2010 14.737,00 
Pana in 2013 29.474,00 
Pana in 2016 38.316,20 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Aceste ţinte se pot atinge uşor fără a afecta prognoza descrisă în PRGD. 
 
 

 
4.5.2 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje  

 
România a obţinut derogare de la prevederile articolului 6 alin. (1) al Directivei 

94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva 
2004/12/EC, cu excepţia ţintelor de reciclare pentru hârtie şi carton şi metale.   
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Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana prevede următoarele: 
 

- România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 
2011 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 32% din masă la 31 
decembrie 2006, 34% în anul 2007, 40% în anul 2008, 45% în anul 2009 şi 48% 
în anul 2010. 

 

- România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 
2013 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 53% din masă în 
anul 2011 şi 57% în anul 2012. 

 

- România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului la 31 
decembrie 2011 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 8% din 
masă la 31 decembrie 2006, 10% în anul 2007, 11% în anul 2008, 12% în anul 
2009 şi 14% în anul 2010. 

 

- România este obligată să atingă obiectivul global de reciclare la 31 decembrie 
2013 în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 26% din masă la 31 
decembrie 2006, 28% în anul 2007, 33% în anul 2008, 38% în anul 2009, 42% în 
anul 2010, 46% în anul 2011 şi 50% în anul 2012. 

 

- România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a sticlei la 31 decembrie 
2013, în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 21% din masă la 31 
decembrie 2006, 22% în anul 2007, 32% în anul 2008, 38% în anul 2009, 44% în 
anul 2010, 48% în anul 2011 şi 54% în anul 2012. 

 

- România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului, luând în 
considerare exclusiv materialul reciclat sub formă de plastic, la 31 decembrie 
2013, în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 16% din masă în 
anul 2011 şi 18% în anul 2012. 

 

- România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a lemnului la 31 
decembrie 2011, în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 4% din 
masă la 31 decembrie 2006, 5% în anul 2007, 7% în anul 2008, 9% în anul 2009 
şi 12% în anul 2010. 

 
Pentru obiectivul de reciclare a deşeurilor de hârtie şi carton şi metale România 

nu a solicitat perioadă de tranziţie, urmând să atingă aceste obiective la termenele 
stabilite de directivă, şi anume: 
- la 31 decembrie 2008 - reciclare hârtie şi carton 60 %.  
- la 31 decembrie 2008 - reciclare metale 50 %. 

 
Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea de deşeuri de 

ambalaje generate în anul  respectiv  şi se împart în trei categorii: 
- Ţinte de reciclare pentru fiecare tip de material de ambalaj; 
- Ţinte globale de reciclare; 
- Ţinte globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu 

recuperare de energie. 
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Ţintele de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje  stabilite la nivel 
judeţean sunt cel puţin egale cu ţintele stabilite prin Tratatul de aderare a României, 
respectiv prin legislaţie, a se vedea tabelul următor. 

 
 
 

Tabel 47  Tintele procentuale pentru reciclarea deseurilor de ambalaje,proiectie  
 
Tinte de reciclare 
(cf. metodologie)  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
ambalaje de hârtie şi 
carton  5,00% 5,00% 20,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
deşeuri de ambalaje 
de plastic 5,00% 8,00% 10,00% 11,00% 12,00% 14,00% 14,00% 14,00% 

ambalaje de sticlă 32,00% 21,00% 22,00% 32,00% 38,00% 44,00% 48,00% 54,00% 
ambalaje de metale 10,00% 10,00% 40,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

ambalaje de lemn 2,00% 4,00% 5,00% 7,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 
Sursa: Calculul Consultantului PJGD 

Tabel 48  Tintele cantitative pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje,proiectie  
 

Cantitati de 
valorificat si 
reciclat, cf. tintelor 2005  2006  2007  2008  2009 2010  2011  2012  2013  
ambalaje de hârtie şi 
carton  144,78 146,00 589,05 1.783,19 1.798,75 1.814,81 1.831,99 1.860,78 1.950,99 
deşeuri de ambalaje 
de plastic 317,88 512,89 646,68 717,80 789,89 929,76 938,57 953,31 999,53 
ambalaje de sticlă 860,40 569,39 601,68 883,10 1.057,84 1.235,80 1.360,91 1.555,08 1.630,47 
ambalaje de metale 116,90 117,89 475,63 599,93 605,17 610,57 616,35 626,04 656,39 
ambalaje de lemn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 1.439,97 1.346,17 2.313,04 3.984,02 4.251,64 4.590,94 4.747,82 4.995,22 5.237,38 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
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5. FLUXURI SPECIFICE DE DEŞEURI 

5.1. Deşeuri periculoase din deşeurile municipale 
 

Până în anul 2007, deşeurile periculoase, ca parte a deşeurilor menajere şi 
deşeurilor asimilabile celor menajere nu au fost colectate separat.  Conform PRGD, 
in judetul Ilfov,  intre anii 2005-2008 se estimează că gospodăriile şi firmele mici vor 
genera aproximativ 6 000 t/a de deşeuri periculoase. Aceasta estimare se bazează 
pe indicatorii de generare ce au fost preluaţi din statisticile germane şi cele irlandeze 
(3 kg/Ioc./an aplicat la populaţia judeţului). 
 

Conform metodologiei, estimarea cantităţii generate se va realiza pe bază de 
indicatori statistici de generare din alte ţări europene, şi anume: 
• 2,5 kg/persoana x an în mediul urban; 
• 1,5 kg/persoana x an în mediul rural. 
 

În cadrul gospodăriilor sau al firmelor mici se foloseşte un număr destul de mare 
de materiale periculoase, care sunt, în final, eliminate împreună cu deşeurile 
municipale. Cele mai întâlnite materiale sunt prezentate mai jos: 
 
Deşeuri municipale periculoase, conform Catalogului European de 
Deşeuri 
Referinţă 
UE 

Categorie 

20 01 13 Solvenţi 
20 01 14 Acizi 
20 01 15 Alcali 
20 01 17 Fotochimice 
20 01 19 Pesticide 
20 01 21 Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur 
20 01 23 Echipamente scoase din funcţiune, care conţin clorofluorcarburi 
20 01 26 Uleiuri şi grăsimi, altele decât cele menţionate în 20 01 25 
20 01 27 Vopseluri, cerneluri, adezivi, şi răşini care conţin substanţe 

periculoase 
20 01 29 Detergenţi care conţin substanţe periculoase 
20 01 31 Medicamente citotoxice şi citostatice 
20 01 33 Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 
20 01 35 Echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune, altele 

decât cele menţionate la 20 01 21 şi 20 01 23 conţinând 
componente periculoase 

20 01 37 Lemn conţinând substanţe periculoase 
 

Aceste materiale periculoase se generează probabil şi în judetul Ilfov, dar sunt 
necesare investigatii privind originea şi caracateristicle acestora. Activitatea de 
construire a caselor şi ansamblurilor rezidentiale în judeţul Ilfov, precum şi activiitatea 
curentă de renovare a apartamentelor şi caselor necesită multe din aceste chimicale. 
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La nivelul judeţului, trebuie iniţiate mai multe activităţi, în paralel, pentru a reduce 
generarea deşeurilor periculoase şi pentru a evita depozitarea necontrolată a 
acestora: 

• Colectarea separată prin sistemul de colectare selectivă a deşeurilor 
periculoase din gospodării; 

• Utilizarea preferenţială a produsele tehnice cu conţinut redus de substanţe 
periculoase. 

 
Organizarea colectării, transportului, tratării şi eliminării deşeurilor periculoase 

necesită o serie de masuri specifice: 
• Determinarea cantităţilor şi compoziţiei acestor deşeuri prin măsurători 

directe; 
• Introducerea activităţii resepective, inclusiv în ce priveşte responsabiliăţile, 

modul de contractare şi organizarea generală a monitorizării şi raportarii în 
regulamentele serviciillor de salubritate respective şi, acolo unde este cazul, 
introducerea acesteia în caietele de sarcini ale operatorilor de salubritate 
privati sau in contractele de delegare de gestiune; 

• Stabilirea unor modalităţi de responsabilizare şi raportare; 
• Asigurarea cunoştinţelor de specialitate privind manipularea acestor deşeuri 

şi a utilajelor de eliminare a acestora; 
• Asigurarea unei infrastructuri corepsunzătoare, pe întreg lanţul de 

gospodărire a deşeurilor periculoase: depozitarea în gospodării/la generatori, 
depozitare temporară la punctele de colectare, manipularea deşeurilor 
periculoase, transportul şi eliminarea acestora. 

 
In continuare sunt detaliate opţiunile aplicabile în judeţul Ilfov. 

Tabel 49  Opţiuni privind colectarea deşeurilor periculoase din deşeurile 
menajere din  judeţul Ilfov  

 
Optiune Evaluare a posibilitaţilor de aplicare a optiunii în judeţul Ilfov 

1) Colectare prin 
unităţi mobile 

Desi acest sistem este des întâlnit pentru că este foarte bine 
acceptat de cetăţeni, in judetul Ilfov densitatea scăzută a 
locuitorilor, existenţa unor zone rezidenţiale ce se auto-
administrează contra-recomandă această opţiune, care poate fi 
totusi reţinută pentru localităţile limitrofe municipiului Bucureşti, 
pentru care se poate imagina un sistem de colectare periodica, 
eventual comun cu cel al Bucurestiului. 

 
Operatorii privati de salubritate trebuie sa dispuna de astfel de 
unitati, pentru ca optiunea sa fie viabila. Cantiatile relativ reduse ce 
urmează a fi colectate, in special de la populaţie, recomanda drept 
economica utilizarea în comun a mijloacelor de transport adecvate, 
de către mai multe autorităţi locale (oraşe şi comune).  
 
Se apreciază că sistemul este dificil de implementat în Ilfov, cu 
exceptia localităţilor limitrofe Bucurestiului, şi poate conduce doar la 
un un procent relativ modest de colectare, probabil sub 10%. 
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Optiune Evaluare a posibilitaţilor de aplicare a optiunii în judeţul Ilfov 

2) Colectare directă 
de la gospodării 

In unele State Membre ale UE, deşeurile periculoase sunt colectate 
de la gospodării după ce s-a stabilit o dată prin telefon. In zona 
Ilfov, fiind vorba de cantităţi mici de deşeuri periculoase predate de 
o singură gospodărie, opţiunea este foarte costisitoare. Pentru că 
această opţiune nu este foarte întâlnită, nu sunt disponibile date 
privind procentul de colectare. 
 
Se apreciază că sistemul este dificil de implementat in Ilfov, cu 
excepţia zonelor in care se construieste masiv si pentru care se 
poate organiza o colectare centralizata în acest mod.  
 

3) Punctele de 
colectare a 
deşeurilor 
periculoase în 
acelasi loc cu  
containerele de 
aport voluntar  

Punctele de colectare a fractiilor reciclabile prin aport voluntar pot fi 
dotate şi pentru colectarea deşeurilor periculoase din gospodării şi 
din sectorul comercial. Un avantaj al sistemului îl constituie durata 
permanentă de funcţionare. 
 
In unele Statele Membre aceste puncte de colectare sunt 
amplasate, spre exemplu, în incinta benzinăriilor. 
 
Aceste containere pot fi vandalizate, dar supravegherea lor este 
facilitata de amplasare in locuri publice circulate.  

4) Containere 
pentru colectarea pe 
categorii a 
deşeurilor 
periculoase, 
amplasate separat 

Instalarea containerelor pentru colectarea deşeurilor periculoase pe 
categorii, în spaţii nesupravegheate este riscantă. Din experienţa 
acumulată până acum, containerele de colectare nesupravegheate 
pentru uleiuri uzate, medicamente expirate, baterii şi baterii de 
maşină, nu au avut succes în Europa Centrală. Vandalismul şi 
folosirea neadecvată au fost cauzele principale pentru aceasta. 
 
Protejarea containerelor se poate realiza prin amplasarea lor la 
magazinele care comercializează aceste produse, companii 
specializate (vezi opţiunea 5) sau la punctele de colectare (vezi 
opţiunea 3). 

5) Colectarea prin 
magazine sau 
companii 
specializate 

Acest sistem funcţionează foarte bine pentru colectarea bateriilor 
de maşină folosite şi a uleiurilor uzate, în  magazinele care le vand 
si in statiile de benzină. 
 
Pot fi imaginate şi puncte de colectare la magazinele mixte sateşti, 
cel putin în cele din centrele de comună. 

Sursa: tehnici prezentate în PRGD, analizate de Consultantul PJGD Ilfov  

5.2. Deşeuri din echipamente electrice şi electronice 
 
Obligaţiile autorităţilor locale legale privind colectarea DEEE: 

• Asigurarea colectării separate a DEEE de la gospodariile particulare; 
• Punerea la dispoziţia producatorilor/asociatiilor acestora a  spatiilor 

necesare pentru înfiinţarea şi funcţioanrea punctelor de colectare 
selectiva a DEEE (aceste zone de colectare trebuie amplasate astfel încât 
să se asigure un acces facil al populaţiei şi să se găsească în apropiera 
centrelor populate cu densitate mare); 

• Verificarea, împreună cu agenţiile locale de protecţia mediului, a 
platformelor de depozitare, permananete sau temporare pentru a se 
asigura că sunt impermabilizate, prevăzute cu instalaţii de colectare şi 
evacuare a scurgerilor lichide şi că au la dispoziţie prelate rezistente. 
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Tintele naţionale privind colectarea DEEE sunt următoarele: 

• Infiinţarea până la 31 decembrie 2006 a cel puţin unui punct de 
colectare în fiecare oraş cu peste 20.000 de locuitori, sau organizarea de 
sisteme individuale sau colective de preluare de DEEE de la populatie 

• Până la 31 decembrie 2008,  rata medie anuală de colectare selectivă de 
DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare este de 
4,00 kg/locuitor, cu următoarele obiective intermediare:  

    a) până la 31 decembrie 2006, a cel puţin 2 kg/locuitor;  
    b) până la 31 decembrie 2007, a cel puţin 3 kg/locuitor.  

 
 
Punctele de colectare DEEE din judeţul Ilfov sunt redate în tabelul de mai jos. 
 

Tabel 50  Puncte de colectare DEEE din   judeţul Ilfov  
 

LOCALIZARE Societate 
Comerciala 

Ccomuna Jilava str. Sabarului, nr. 5 (drumul de centura)  SC Romrecycling SRL  

Orasul Popesti Leordeni Depozitul ecologic SC Ecorec 
SA, comuna Glina  

SC Ecorec SA  

Orasul Voluntari DN2, soseua Afumati, Km. 10  SC METRO cash & 
carry Romania SRL  

Orasul Buftea soseaua Bucuresti-Targoviste, Km. 15,2  SC Remat SA 
Bucuresti Nord  

Comuna Chiajna str. 1 Mai, nr. 39  SC Atra Eco SRL  

Orasul Bragadiru str. Soseaua Alexandriei nr. 77  SC Trade Inter Impex 
SRL  

Orasul Voluntari, soseua Scolii nr.7  SC Praktiker SRL- 
Magazin de constructii 
si amenajari  

Comuna Jilava str. Drumul Sabarului nr. 1  SC Remat Bucuresti 
Sud SA  

Comuna Jilava, incinta SC Arteca Jilava SA-, str. 
Prelungirea Soselei Giurgiului nr. 33 A  

SC DTM Waste 
Recycling SRL  

Sursa: Agentia Nationala de Protectia Mediului 
 
În aceste 9 puncte situate in 7 localitati, au fost colectate în perioada ianuarie-

iunie  2007, 146.164 kg de DEEE, o crestere marcanta dacă se compară cu perioada 
ianuarie–marite 2005 cand in  intreaga Regiune au fost colectate 30 de tone de 
DEEE. 
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Cantităţile colectate au fost extrem de reduse în perioada 2004-2006 (a se 

vedea tabelul de mai jos). 
 
 

Tabel 51  Cantităţi colectate de DEEE din judeţul Ilfov  
 

Cantitati colectate          (tone/an) Colectori, valorificatori 
2004 2005 2006 

SC Romrecycling SRL 56 74 177 
SC Remat SA Bucuresti Nord 50 67   87 
SC Lematec Trade Inter Impex SRL 58 52 160 
Magazin METRO, Voluntari 0 10 3,80 
SC Atra Eco SRL 0 5 90 
SC DTM Waste Recycling SRL 
(incinta SC ARTECA SA Jilava) 

20 33 0,13 

SC Remat SA Iasi-Punct de lucru 
Popesti Leordeni 

10 15 4,2 
 
 

TOTAL 194 256 520 
 
 

Evolutia cantitatilor de DEEE, colectate in judetul Ilfov, in anii 2004, 2005
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Sursa: APM Ilfov 
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Numărul producătorilor de EEE înscrişi în Registrul Producătorilor şi 
Importatorilor de echipamente electrice si electronice în judeţul Ilfov până în 
septembrie 2007 este de 24 (sursa ANPM). 
 

Una dintre societăţile comerciale ce operează în Ilfov colectarea DEEE a luat în 
considerare în planul său de afaceri o rată de colectare de  0,3-0,5 kg/cap de locuitor 
pentru anul 2007. In 2007, această societate comercială a constatat că în proporiţie 
de 90%, DEEE au provenit  de la societăţi comerciale şi doar 10% de la cetăţeni.  

 
Campania de colectare DEEE organizată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării 

Durabile în noiembrie 2007 în întreaga ţară a obţinut, într-o zi, 576 tone de DEEE, 
adică 30 grame de astfel de deşeuri pe cap de locuitor, în medie. 

 
Un punct de tratare a DEEE necesită investiţii de capital de până la 7 milioane 

EUR, costurile de operare fiind de 700,000 anual.  
 
In România există trei organizaţii colective, specializate în reciclarea 

echipamentelor din sectoarele IT&C, electrocasnice şi de iluminat. 
 

Costurile necesare întregului lanţ de procesare a DEEE  au fost determinate de 
un studiu realizat de SC SCHULTZ RECYCLING SA şi SC AS METAL COM SRL, în 
urma unei analize experimentale în decembrie 2005 (tabel reprodus dupa studiul 
cititat-vezi mai jos). 

Tabel 52  Costurile procesării DEEE in România   
 

Nr. crt. Categorie de costuri Valoare EUR/kg Pondere în 
costuri 

1 Costuri de colectare 0,43 16,80% 
2 Costuri de tratare 1,47 58,14% 
3 Costuri cu eliminarea 

deseurilor prin depozitare 
0,008 0,32% 

4 Costuri de dotare, total 0,52 20,52% 
5 Costui de comunicare 0,11 4,22% 
 TOTAL 2,54 100% 

Sursa: SC SCHULTZ RECYCLING SA şi SC AS METAL COM SRL 
 
 Pentru judeţul Ilfov, cheltuielile pentru colectarea, tratarea şi eliminarea 0,5 

kg/locuitor, conform aşteptărilor firmelor comerciale 2,54 EUR/kg x 283.409locuitori = 
359.929,43 EUR –an. In cazul ăn care este atinsă ţinta de 3 kg/locuitor, nivelul 
cheltuielilor (inclusiv investitia) va fi de 2.159.576,58 EUR/an. 

 
 

5.3. Vehicule scoase din uz 
 

Vehiculele scoase din uz de uzura indelungată şi cele provenite din accidente 
sunt supuse procesarii ce cuprinde mai multe etape: colectarea, depoluarea, 
dezmembrarea, tocarea, tratarea şi depozitarea reziduurilor din aceste procese. 
 

Managementul VSU trebuie să cuprindă instalaţii de capacitate potrivită pentru 
toate aceste operaţii, precum şi o organizare a operaţiunilor adiacente (din care 
unele pe baze comerciale), completă - a se vedea schema bloc urmatoare.  
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Schema simplificata a colectarii, tratatii si eliminarii VSU (Dupa Metodologia de 

urmarire a realizarii obiectivelor privind reutilizarea, reciclarea, valorificarea 
vehiculelor scoase din uz, elaborata de Institutul de Cercetari Electrotehnice). 

În eliminarea VSU, ţintele asumate de România, în conformitate cu Dosarul de 
Negociere (capitolul 22-Protectia mediului) sunt:  
 
Verificarea punctelor de colectare necesare pentru fiecare 
judeţ. (În prezent, sunt prevăzute 3 puncte de colectare 
pentru Bucureşti şi 1 punct de colectare pentru Ilfov) 

Începând cu 
2006 

Extinderea refolosirii şi reciclării materialelor maşinilor 
scoase din uz şi valorificarea energetică a acelor 
materiale care nu pot fi reciclate. 

Începând cu 
2007 

Valorificarea a cel puţin 75% din maşinile produse înainte 
de 1980 

Începând cu 
2007. 

Valorificarea a cel puţin 85% din maşinile produse după 
1979 

Începând cu 
2007. 

Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 70% din maşinile 
produse înainte de 1980 

Începând cu 
2007. 

Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 80% din maşinile 
construite după 01.01. 1980 

Începând cu 
2007 

Refolosirea şi valorificarea a cel puţin 95% din vehiculele 
scoase din uz 

Începând cu 
2015 

Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 85% din vehiculele 
scoase din uz 

Începând cu 
2015 
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În judeţul Ilfov existau în octombrie 2007,  2 puncte pentru colectarea 
vehiculelor scoase din uz. Un al treilea punct arondat judeţului Ilfov este inregistrat 
pe teritoriul judeţului Dâmboviţa (vezi tabelul de mai jos). 

 
Despre celelalte componente ale lanţului de eliminare a VSU (instalaţiile de 

tratare a VSU la nivelul judeţului şi la nivel regional, instalaţii de valorificare a 
deşeurilor provenite din dezmembrarea/tratarea VSU)  precum şi despre  evolutia pe 
ultimii 5 ani,  nu există înregistrări. 

 
Pe plan naţional, există doar două firme care deţin tocătoare specializate pentru 

VSU. Preţul unui astfel de tocător este în jur de 5 milioane EUR. 
 
 

Tabel 53 Evoluţia numărului de VSU colectate si tratate in fucntie de anul de 
fabricaţie 

 

Nr. VSU colectate 

 

Nr. VSU  

tratate 

Nr.   

VSU în stoc 
an 

Fabricate 

înainte de 1980 

Fabricate 

după 1980 

Fabricate 

înainte de 1980 

Fabricate 

după 1980 

Fabricate înainte 

de 1980 

Fabricate după 

1980 

2003 354 260 354 260 0 0 

2004 378 309 378 309 0 0 

2005 450 390 432 245 18 145 

2006 439 700 439 340 0 360 

 
 
 

Tabel 54  Agenţi economici ce colecteză VSU din judeţul Ilfov   
 

Societate 

comerciala 
  Autorizaţii  

(nr. 

/data/valabilitate)  

(nr. 

/data/valabilit

ate)  

(nr. 

/data/valabilitate)  

Sediul social 
Punct de 

lucru 

Poliţie conform 

Ordonanţei 

82/2000 cu 

completările si 

modificările 

ulterioare (nr. 

/data/valabilitate)  

RAR conform 

Ordonanţei 

82/2000 cu 

completările si 

modificările 

ulterioare  

 (nr. 

/data/valabilitate)  

MEDIU 

conform HG 

2406/2004 art 

14 alin (4) 

REVIZUITĂ 

 (cod CAEN 

nr. 

/data/valabilit

ate)  

MEDIU obtinuta 

de ag ec dupa 

aparitia HG 

2406/2004 

si in care sunt 

incluse conditiile 

din Anexa nr 1 din 

HG-ul mai sus 

mentionat (cod 

CAEN nr. 

/data/valabilitate) * 
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SC M SRL CUI 

RO731094 

Targoviste, Calea 
Domneasca 24, 
Jud. Dambovita 

Buftea, str. 
Rasaritului 4a, 
tel/fax 021 
3513077; 
078856002 , 
Ganea 
Nicolae 

48260/19.11.2006 
4566/19.01.2007, 
valabila 01.2008 

N/A 

96/04.04.2007, 
valabila 04.04.2012, 
CAEN 5157, 3710, 

3720, 5030 

S.C. LEMATEC 

TRADE INTER 

IMPEX S.R.L. 

  
        

Sos. Alexandriei 
nr. 77, oras 
Bragadiru,  
tel./fax: 
4932284;4932389/ 
0723549792 

Bragadiru, 
Sos. 
Alexandriei, 
nr. 77  
tel./fax: 
4932284;4932
389/ 
0723549792 

48256/21.07.2006 
4855/17.04.2007 
valabila 04.2008 

81/11.05.2007 
valabila 
03.2011, 
CAEN 

5157,3720, 
3710, 9002 

N/A 

SC REMAT 

BUCURESTI 

NORD SA  

  
        

Buftea, Str. 
Soseaua Veche 
Bucuresti -Pitesti , 
Km. 15,2  
tel/fax 3513770; 
3513772/3191013 
Dan Popescu 

Buftea, Str. 
Soseaua 
Veche 
Bucuresti -
Pitesti , Km. 
15,2  
tel/fax 
3513770; 
3513772/3191
013 Dan 
Popescu 

48252/16.11.2005  
3730/16.06.2006 
valabila 12.2007 

N/A 

94/03.04.2007 
valabila 03.04.2012 
CAEN 5157, 3710, 

3720, 5030 

Sursa: Baza de date a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor 
 
 
Aceste societăţi comerciale au primit autorizaţii de funcţionare pentru colectarea 

VSU relativ recent (2006-2007), ceea ce a condus la lipsa unor date statistice pe 
termen lung.  

 
Ca urmare, prognoza evoluţiei numărului autovehiculelor din judeţ şi a scoaterii 

lor din circulaţie a fost realizată prin estimări indirecte, folosind date statistice 
naţionale de vânzari (conform APIA) , raportate la populaţia judeţului (conform 
Institutului de Statistică). 
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Tabel 55 Vânzările de autovehicule în România, 2006-2007  

 
Sursa: Buletin Statistic APIA, septembrie 2007 
 

Vânzările anului 2007 au confirmat poziţia Romaniei ca piaţa auto cea mai 
mare din Europa Centrala şi de Est. Repartitia lunara a creşterilor demonstrează o 
evoluţie ascendentă pe termen lung (vezi mai jos: Evoluţia anuală a vânzărilor de 
autovehicule în Romania 2003-2006). 

 
Sursa: Buletin informativ APIA,  septembrie 2006 

 
Se  observa evoluţia ascendentă a vânzarilor lunare, în toate lunile, în perioada 

2003-2006. Anul 2006 a marcat o creştere accentuată a importului de autovehicule 
uzate, in special din cauza schimbărilor în regimul de înmatriculare a acestora în 
România. 
 

 Se estimează că în primele 9 luni ale anului 2006 a intrat pe piaţă câte un 
autoturism (nou, din productia internă sau din import, sau rulat)  la fiecare 76 de 
locuitori (APIA). 
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Creşterea din 2005-2006 a importurilor de autovehicule rulate este stimulată de 
trei factori importanţi : 

• creşterea generală a puterii de cumpărare, aceeaşi care stimulează şi piaţa 
autovehiculelor noi; 

• faptul că sunt disponibile autovehicule rulate din ce în ce mai ieftine (în 2006 
sunt disponibile autovehicule Euro3 vechi de 6 ani, în timp ce în 2002 erau 
disponibile numai cele de 2 ani vechime, mult mai scumpe); 

• creditele ‘pentru nevoi personale’, care au fost oferite de bănci începând cu 
2005 (APIA, buletin informativ). 

 
Extrapolând datele disponibile pentru primele 9 luni ale anului 2006, aşa cum au 

fost raportate de APIA, rezultă ca în România au intrat pe piaţă în 2006 aproximativ 
384.500 autovehicle (dintre care 285.333 autovehicule noi), pentru o populaţie de 
aproximativ 21,6 milioane de locuitori, conducând la un indice specific de 0,0178 
autovehicule (noi si rulate) /locuitor, respectiv 0,0132 autovehicule noi /locuitor. 
 

O demarcare clara a vânzărilor de autovehicule în judeţul Ilfov este dificil de 
realizat, deoarece majoritatea dealer-ilor din Regiune sunt localizaţi în Ilfov, dar vând 
şi pentru municipiul Bucuresti (APIA).  
 

Raportând datele statistice naţionale la populaţia judeţului Ilfov, rezultă că, în 
anul 2006 au intrat pe piaţa judeţului Ilfov, cu o populaţie de  283.409 locuitori, un 
număr de aproximativ 5.045 autovehicule (noi şi rulate), dintre care 3.740 noi şi 
1.305 rulate. 

 
Situaţia anului 2006 este însa atipică, în sensul că importul de autovehicule rulate 

a fost stimulat de  schimbarea regimului de inmatriculare începând cu 1 ianuarie 
2007, precum şi de creşterea veniturilor. Este prin urmare de aşteptat ca piaţa 
autovehiculelor rulate să scadă în anii următori (2007-2013). 

 
Chiar cu o scadere in perspectiva, numarul de VSU asteptat va fi in crestere, in 

special începând cu anul 2010, cand se va manifesta in situatia VSU crestrea de 
vânzări din 2003-2006.  Un număr mare de VSU va proveni din actualul parc auto 
imbatrnit in intreaga Regiune ce numara 800,000 autovehicule înregistrate în 2003, si 
care cuprinde în proporţie de peste 50% autovehicule cu o vechime mai mare de 11 
ani. Ponderea cea mai mare este a berlinelor (peste 87%). 

 
Punctele de colectare se vor afla sub această presiune a unui numar din ce în ce 

mai mare de VSU predate. Din punct de vedere administrativ, suprafaţa de 
depozitare temporară necesară este foarte mare (8-10 m2 pentru o berlină). In plus, 
punctele respective trebuie amenajate corespunzător din punct de vedere al 
protecţiei mediului.  

 
Conform obligaţiilor legale,  Dealer-ii auto au început să organizeze din 2006 şi 

propriul sistem de colectare a vehiculelor scoase din uz (aparţinând mărcilor 
comercializate); un astfel de punct se găseşte de exemplu în POPESTI-LEORDENI  
fiind operat de  SC REMAT SA IASI). 

 
In 2007 erau active în Ilfov 5 parcuri de dezmembrari autorizate, apartinind 

firmelor SERVICE AUTO ROM_FRANCE SRL, AGRO GHANEM 2001 IMPEX SRL 
SC.MUSTANG TRACO SRL, SC M SRL  şi SC TRANS EXPEDITION SRL. 

 
O societate comercială de profil a semnat cu APIA un contract prin care se 

angajează să înfiinţeze depozite de VSU (inclusiv parcuri de dezmembrări) în 
conformitate cu Directiva. 
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Nici in Ilfov nici in Bucureşti nu există unităţi industriale care ar putea să preia şi 

să proceseze oţelul rezultat din dezmembrări. In ţară, cele mai importante astfel de 
unitati sunt: 

• Mittal Steel, cu fabrici in Galati şi Hunedoara; 
• Oţelaria din Calaraşi, operată de grupul argentinian Tenaris; 
• Oţelaria Oţelul Rosu. 
 
Având în vedere distanţele până la aceste oţelării, volumul transportat de la 

parcurile de dezmembrare din judeţ va trebui să atingă valori ce să asigure caracterul 
său economic. Influenţa acestei situaţii asupra capacităţii punctelor de colectare 
judeţene va consta  în presiunea de a depozita cât mai multe VSU. 

 
Presupunând că numărul de autovehicule scoase din uz ce se va preda anual, 

din cele aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice din judeţ  reprezintă 
aproximativ 9% din total, şi considerand că majoritatea acestora sunt înmatriculate în 
Ilfov şi realizează acţiuni de transport preponderent pe teritoriul acestui judeţ, rezultă 
că un numar de aproximativ 5-6.000 autovehicule anual din cele 70,000 de la nivelul 
Regiunii vor fi colectate şi procesate cel puţin parţial, în judeţ. 

 
Rapoartele firmelor care dezmembrează VSU pe plan european arată că se 

reuşeşte valorificarea a peste 80% din masa acestora (socotit fata de masa ramasă 
dupa depoluarea VSU predat). La depoluare, scaderea de masa este de 3% (cf. 
Studiului mentionat al Institutului de Cercetari Electrotehnice). 

 
Este posibilă tehnic şi tocarea VSU întregi, dar cerinţele din Anexa I a Directivei 

53/2000 impun îndepărtarea anvelopelor, sticlei parbrizului, şi a altor asemenea 
materiale, suplimentar faţă de operaţiunile executate în etapa de depoluare, fapt ce 
favorizează dezmembrarea faţă de tocare. 
 

Pentru judeţul Ilfov, aceste cerinţe recomandă preferarea platformelor de 
dezmembrare, tocătoarelor destinate tocării în întregime a VSU. In plus, este 
necesară informarea deţinătorilor şi recilatorilor în ce priveşte obligaţiile derivate din 
Anexa I a Directivei. 

 
După depoluare şi dezmembrare, masa ce este trimisa la tocător scade până la 

70%. La tocare, după obţinerea materialelor ce vor fi trimise la reciclat, rămâne o 
fractie ce teoretic poate fi la rândul ei sortata şi reciclată, dar tehnologia implicată 
este costisitoare, ceea ce face ca, de obicei, fracţia nevalorificabilă să fie trimisă la 
depozitele ecologice pentru deşeuri menajere, după o pre-tratare ce elimină sau 
neutralizează compuşii periculoşi. 

 
Este de aşteptat prin urmare ca în judetul Ilfov să apară în anii 2007-2008 o 

cantitate de deşeuri de la aceste operaţiuni ce să fie depozitată la rampele 
ecologice din judeţ, contribuind la scăderea duratei de viaţa a acestora.  O 
alternativă de eliminare a acestor reziduuri este incinerarea lor, posibilă în 
incineratoarele pentru deşeuri menajere. 

 
Cantitatea precisă de deşeuri astfel rezultate depinde atât de numărul VSU 

predate cât şi de perfomanţele tehnologiilor utilizate. Se poate presupune că după 
tocare rezultă  în medie o cantitate de deşeuri nevalorificabile de 25-30% din masa 
VSU supus tocării. 
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Reciclabilitatea unui VSU este măsurată prin metoda prevazută în standardul 
ISO 22628 : 2002- Vehicule rutiere-Reciclabilitate si recuperabilitate-Metoda 
de calcul. 

 
Există mai multe metode de analiză a fluxurilor de masă din tratarea VSU, 

inclusiv în ce priveşte masa medie a unui VSU. Dintre acestea, este folosită în 
continuare metoda recomandată de The European Group Association for Automotive 
Recyclers (EGARA), care este aliniată la prevederile Directivei 2000/53/CE privind 
vehiculele scoase din uz. 
 

Astfel, masa unui VSU este considerată ca fiind cu 11% mai mică faţă de masa 
înscrisă în fişa tehnică a vehicolului nou. 
 

Aplicând această metoda de reducere şi ţinând seama de diferenţele de masă 
între autovehiculele aparţinând diverselor mărci, masa medie a unui lot de 100 de 
autovehicule socase dn uz din categoria M1 este de 79 de tone, iar pentru un lot de 
100 de autovehicule de tip N1, masa estimată este de 116 tone (conform 
Metodolotigie elaborate de Institututl de Cercetari Electrotehnice). Testată pe valorile 
reale ale colectarii VSU din anii 2003-2005 în Regiunea Bucureşti-Ilfov, metoda a 
condus la rezultate comparabile cu o precizie de 10-20%, în creştere odată cu 
apropierea de anul 2005. 

 
Cantitatea de fluide recuperate dintr-un VSU este în medie de 18,6 kg, cantitatea 

de material feros este de 533 kg  iar cea de material neferos de 74,6 kg. 
 
Cantiatea de deşeuri, pe categorii, conţinută într-un VSU convenţional (ponderat 

N1-M1) 

Tabel 56  Cantitatile de materiale inglobate în VSU    
 

 
Sursa:  Metodologia monitorizării VSU , Institutul de Cercetări Electrotehnice 

 
Coroborat cu procentul de valorificare indicat de firmele operatorare (80%), 

rezultă o cantitate de 20% x 829 kg ce reprezintă deşeuri nevalorificabile ce trebuie 
supuse pretratarii în vederea depozitării la rampe sau incinerarii. 
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Anual, pentru cele 6.000 autovehicule ce ar urma să fie procesate anual din 
parcul auto din judeţul Ilfov, rezultă o masă de deşeuri nevalorificabile de 
994,800 kg (aproximativ 1.000 de tone). Pentru întreaga regiune însă, această 
valoare va fi probabil de peste 10,000 tone anual, ceea ce poate ridica serioase 
dificultăţi de transport şi eliminare. 

 
In ultimii ani s-a constatat în Uniunea Europeană o creştere a ponderii pieselor 

de plastic şi nemetalice în componenţa VSU (în 2006, în Olanda, Asociaţia de profil-
ARN,  a realizat un studiu din care a rezultat acest lucru şi prin măsuratori directe pe 
eşantioane). Deoarece prognozele optimiste privind atingerea ţintelor de valorificare 
VSU au la baza recuperarea avansată a elementelor metalice, în special feroase, 
această scadere a proporţiei lor poate afecta atingerea ţintelor prevăzute în Directivă. 

 
Pentru a contracara această ameninţare, în judeţul Ilfov se vor încuraja 

proiectele ce includ componente de procesare VSU cu recuperarea avansată a 
materialelor ne-metalice. 

  
Corespunzător prevederilor Directivei 53/2000, privind încurajarea celor care 

operează platforme de tratare a VSU (depoluare, dezmembrare, tocare, pretratare 
etc.) de a introduce sisteme eficiente de managementul mediului în operarea 
acestora, atât în ce priveşte valorificarea cât mai înaintată a componentelor şi 
materialelor din VSU (cu efecte directe asupra reducerii fluxurilor de deşeuri ce ar 
trebuie depuse sau incinerate în judeţ), cât şi în ce priveşte protecţia mediului în 
cursul operării instalaţiilor.Introducerea unor astfel de sisteme de mediu va fi 
încurajată în judeţul Ilfov. 

 
În conformitate cu Directiva 53/2000, Statele Membre au obligaţia de a asigura 

raportarea fluxurilor de masă rezultate din procesarea VSU. Informaţiile de intrare 
pentru Rapoartele Naţionale provin de la societăţile comerciale autorizate să 
deruleze astfel de operaţiuni, astfel încat vor sprijinite şi încurajate acţiunile ce 
vizează îmbunataîirea monitoriţării şi raportării acestor date de catre operatori si de 
catre agentii de comerţ respectivi. 

   
Costurile de depozitare a reziduurilor de la tocător sunt destul de ridicate (vezi 

tabelul urmator). 
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Tabel 57  Costurile procesării reziduurilor de la tocătorul de VSU   

 
 
Luând în calcul un cost mediu în UE de 50 EUR/tona de reziduu nevalorificabil, 

costul de depozitare a reziduurilor rezultate din VSU colectate in judetul Ilfov 
(1.000 tone/an) este de aproximativ 50.000 EUR. Pentru întreaga regiune însă, acest 
cost va depaşi 500.000 EUR. 

 
În aceste valori sunt incluse numai costurile de operare şi intretinere, nu şi 

valorile de investiţie. 
 
Deşeurile periculoase rezultate din procesarea VSU reprezintă aproximativ 

3,95% din masa acestora. Astfel, în judeţul Ilfov va rezulta din cele 6.000 de VSU 
depuse anual, o cantitate de 3,95% x  869 kg/VSU x 6000 VSU = 206 tone/an 
deşeuri periculoase. 

 
Aceste deşeuri periculoase sunt însa foarte diverse (desi se găsesc în special in 

fracţia lichidă), astfel încât colectarea, depozitarea şi manipularea lor sunt operaţiuni 
dificile, care necesită instruire şi supraveghere. 

  
Transportul VSU, al materialelor feroase şi neferoase rezultate din recuperare, al 

deşeurilor periculoase şi al celor din materialul nevaloraficabil de la tocător, se va 
realiza  pe drumurile judeţului Ilfov, pentru întreaga cantitate colectată şi rezultată în 
Regiune. Acest lucru impune măsuri suplimentare în  proiectare şi intretinere a 
drumurilor judeţene şi chiar locale, acolo unde este cazul.   
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5.4. Deşeuri din construcţii şi demolări 
 

Tabel 58 Cantitatile de deşeuri din construcţii şi demolări generate 1999-2004 
 

Principalele 

tipuri de 

deşeuri 

Coduri 

de 

deşeuri 

1999 

(tone) 

2000 

(tone) 

2001 

(tone) 

2002 

(tone) 

2003 

(tone) 

2004 

(tone) 

Deşeuri din 
construcţii 
şi demolări 
din care 

17 5778 5470 5281 5168 18037 25153 

Deşeuri 
inerte 

17 03 02 
17 01 01 
17 01 02 

1350 1450 1382 1178 8077 11356 

Deşeuri 
mixte 

17 09 04 
17 01 07 

4428 4020 3899 3990 9960 13797 

 
În 2007, în Regiunea 8, nu exista capacitate de depozitare pentru deşeurile 

din construcţii şi demolări.  
 

In judetul Ilfov exista in zona orasului Popesti Leordeni un agent economic 
care colecteaza deseuri din constructii si demolari  pentru a produce si valorifica 
diverse materiale reciclabile (deseuri metalice feroase, neferoase, beton spart, 
caramizi, lemn, sticla, materiale plastice)  utilizate in constructii. 
 

Deşeurile sunt eliminate in marea lor majoritate necontrolat (deseurile 
generate de activitatea de reconstructie, reamenajare si refacere a unor constructii 
pentru care care nu se solicita autorizatie de mediu). 
 

Lipsesc date validate în ceea ce priveşte cantitatea anuală generată de 
deşeuri din construcţii şi demolări. Pentru acest motiv ar trebui sa exista birouri de 
mediu  la fiecare Consiuliu Local care sa inregistreze cantitatile de deseuri rezultate 
din constructii si demolari, sa valideze aceste date, sa le raporteze. 
 

Consiliile Locale trebuie sa specifice locurile de eliminare sau platformele de 
reciclare. 
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Tabel 59 Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări generate în 2005 

Cod deşeu  
(conform 

HG nr. 
856/2002) 

Tip deşeu 

Cantitate 
generata 

(tone/an) 

2005 
17 01 01 Beton 14739 
17 01 02 Cărămizi 11400 
17 01 03 Ţigle şi materiale ceramice 107 

17 01 06* 
Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, 

sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe 
periculoase 

58 

17 01 07 
Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, 
sau materiale ceramice altele decât cele specificate la 

17 01 06 
14725,5 

17 02 01 Lemn 88 
17 02 02 Sticlă 337 
17 02 03 Materiale plastice 585 

17 02 04* Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de/sau 
contaminate cu substanţe periculoase 64 

17 04 01 Cupru, bronz, alamă 1 
17 04 02 Aluminiu 38 
17 04 03 Plumb 180 
17 04 04 Zinc - 
17 04 05 Fier şi oţel 2571 
17 04 06 Staniu - 
17 04 07 Amestecuri metalice 1,5 
17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 8 

17 04 10* Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe 
periculoase 

5 

17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 170410 34 
TOTAL /// 44942 

Sursa: APM Ilfov 
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Tabel 60 Cantităţile de deşeuri din cosntrucţii şi demolări colectate în 2005 
 

Cod deseu 

(conform 

HG nr. 

856/2002) 

 

Tip Deseu 

Cantitate 

colectata 

(tone/an) 

17 01 01  Beton 10238 

17 01 02 Craramizi 9345 

17 01 03 Tigle si materiale ceramice 88 

17 01 06* 
Amestecuri sau fracţii separate de beton, 

cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice 
cu conţinut de substanţe periculoase 

- 

17 01 07 
Amestecuri sau fracţii separate de beton, 

cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice 
altele decât cele specificate la 17 01 06 

- 

17 02 01 Lemn 57 

17 02 02 Sticlă 300 

17 02 03 Materiale plastice 500 

17 02 04* 
Sticlă, materiale plastice sau lemn cu 

conţinut de/sau contaminate cu 
substanţe periculoase 

- 

17 04 01 Cupru, bronz, alamă 1 

17 04 02 Aluminiu 38 

17 04 03 Plumb 180 

17 04 04 Zinc - 

17 04 05 Fier şi oţel 2023 

17 04 06 Staniu - 

17 04 07 Amestecuri metalice - 

17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu 
substanţe periculoase 

4 

17 04 10* Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau 
alte substanţe periculoase 

5 

17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 
170410 

25 

TOTAL /// 22804 
Sursa: APM Ilfov 
 

Cantităţile generate au fost calculate pe baza indicatiilor din PRGD pentru 
regiunea 8 Bucuresti Ilfov. Cantitatile colectate au luat in calcul faptul ca la cele 3 
depozite de deseuri conforme din regiune s-au  depozitat cantitati de deseuri inerte si 
pamant   pentru acoperirea celulelor. Cntitatile de caramizi colectate reprezinta 
aportul persoanelor neautorizate . Acelasi lucru se poate spune si despre  o parte din 
cantitatile de metale feroase si neferoase colectate. Lemnul colectat  a fost utilizat 
pentru incalzirea locuintelor. 

Betonul colectat cât şi o parte din alte materiale (metalice feroase si 
neferoase, sticla, materiale plastice) reprezinta si aportul agentului economic SC 
Ecorecycling SRL  cu sediul social in Bucuresti,str. Bahluiului, nr. 11, ap.. 4, sector 
1., iar punctul de lucru in oras Popesti Leordeni, cod cadastral 1952/1,1953/1, tarlaua 
1. Agentul economic este autorizata cu Autorizatia de mediu nr. 47/17.02.2006 si 
este dotat cu instalatie de concasat. 
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Sistemul trebuie împărţit într-un sector privat şi unul comercial. Un depozit de 
deşeuri sau un punct de colectare poate primi mici cantităţi de deşeuri (200-300 
l/transport) aduse de persoane fizice, deşeuri ce vor fi separate la punctul de 
colectare/depozitul de reciclare. 
 

Pe perioada de familiarizare cu acest sistem de colectare, depozitarea 
cantităţilor mici de deşeuri ar trebui să fie gratuită. Mai târziu, după ce sistemul este 
acceptat, ar putea fi introdusă o taxă rezonabilă. 
 

Cantităţile mai mari de deşeuri trebuie transportate direct la depozitul de 
deşeuri şi se va percepe o taxă pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor. 
 

Introducerea unui sistem de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări 
trebuie să fie pregătită prin organizarea de informări ale publicului, dispoziţii clare şi 
taxe şi control prin aplicarea de sancţiuni. 
 

În Regiunea 8, o anumită cantitate de deşeuri sortate provenind din demolări 
şi construcţii sau materiale excavate pot fi folosite ca un strat de separare a 
deseurilor depozitate sau pentru drumurile din perimetrul depozitelor. Aceasta va 
duce la o cooperare între depozitele de deşeuri, companiile de construcţii şi Consiliul 
Judeţean. 

Tintele si obiectivele referitoare la sistemul de gestionare a deseurilor din 
construcţii şi demolări: 
 
Tratarea deşeurilor contaminate din construcţii şi demolări pentru a putea fi 
valorificate (material sau energetic) sau/şi eliminarea finală în siguranţă 
Tratarea deşeurilor contaminate provenite din drumuri, clădiri şi săpături pentru 
valorificare sau/şi eliminare finală în siguranţă 
Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări dacă nu au fost 
contaminate. 
Refolosirea şi reciclarea deşeurilor provenite din săpături, dacă acestea nu au fost 
contaminate 
Implementarea tehnologiei de reciclare şi valorificare materială pentru 50% din 
deşeurile rezultate în urma construcţiei de drumuri 
Dezvoltarea unei tehnologii de depozitare pentru deşeurile din construcţii şi demolări 
ce nu pot fi valorificate. 
 

In Regiunea 8 nu există capacitate de depozitare specifică pentru deşeurile din 
construcţii şi demolări. Deşeurile sunt eliminate in marea lor majoritate impreuna cu 
deşeurile menajere. 
 

Lipsesc date validate în ceea ce priveşte cantitatea anuală generată de deşeuri 
din construcţii şi demolări în judeţul ilfov.  
 

PRGD mentionează cantitatea totală de deşeuri generate în Regiunea 8 ca fiind  
de 513.000 t/an (~250.000m³) în zonele urbane şi 6.700 t/an (~3.000m³) în zonele 
rurale. 

 
Ritmul constructiilor de unitati locative este ridicat, In intreaga regiune fiind 

anuntate pentru livrare in 2007 aproximativ 1.538 de unitati locative (apartamente si 
vile in proiecte), fara a include locuintele construite in regie proprie şi proiectele 
rezidentiale mai mici. 
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Preţul mai mic al terenurilor în judeţul Ilfov, cu până la 50% faţă de cel din 

Bucureşti au atras investiţii în cartiere rezidenţiale în afara Bucureştiului, în 
judeţul Ilfov. 

 
Numărul de ansambluri rezidentiale în proiect şi în execuţie creşte continuu, fără 

a exista însa o inregistrare centralizată oficiala a acestora. Din datele comerciale 
disponibile, au fost identificate peste 30 de ansambluri rezidentiale în proiect sau în 
curs de executie, dintre care sunt notabile urmatoarele iniţiative (lista nu este 
exhaustiva):  

• Stefaneştii de Jos:  proiect imobiliar ce va include cladiri cu o suprafata 
construita totala de un milion de metri patrati si va fi gata in 5-8 ani. Vor fi 
construite 7.000 de apartamente si vile, o serie de cladiri comerciale si de 
birouri cu o suprafata de 270.000 de metri patrati, un hotel, un spital, 2 scoli; 

• Zona dintre Vitan şi Popeşti Leordeni: un ansamblu rezidential cu  
aproximativ 1.500 de locuinte; 

• Cernica:  ansamblul rezidenţial ce cuprinde 26 de loturi, fiecare avand o 
suprafata intre 600-1000MP, pe care se vor construi vile cuplate. La intrare sa 
va construi o cladire administrativa, care va cuprinde un Mini-Market, un birou 
si centrale termice. In zona verde a ansamblului rezidential se va amenaja o 
piscina şi un spaţiu de joacă pentru copii; 

• Jilava: ansamblu rezidenţial cu 299 de apartamente impartite in garsoniere, 
apartamente cu 2 si 3 camere.  Incalzire centrala pe fiecare scara individual; 

• Jilava; ansamblu de blocuri cu patru etaje si 1250 mp spatii comerciale la 
parter. 

• Otopeni:  complex rezidenţial  format din 4 blocuri , cu 72 de apartamente, 
amplasate pe un teren de 5400 mp cu loc de parcare pentru fiecare 
apartament şi 2000 mp de grădina amenajata cu arbuşti, plante decorative, 
gazon, peluze cu flori şi loc de joaca pentru copiii; 

• Mogoşoaia: ansamblu rezidenţial de 5000 mp, imprejmuit de vile recent 
construite; compus din 5 vile tip duplex si trei vile single; 

• Mogoşoaia: ansamblu rezidenţial cu 18 case şi peste 10 000 mp construiţi  
• Bragadiru: complex rezidenţial cu 50 de apartamente; 
• Săftica; complex rezidenţial cu 23 de vile individuale. 

 
Majoritatea au termene de finalizare până în 2009, ceea ce va conduce la o 

creştere a cantităţii de deşeuri din construcţii în perioada 2007-2009. 
 
Numărul mediu de unităţi locative per ansamblu rezidenţial este de aproximativ 

50. Astfel, până în 2009 vor fi date în folosinţă în Ilfov, în ansambluri de locuinţe, un 
număr de peste 1500 unităţi locative. Acestea au de regulă suprafeţe construite între 
100 şi 200 mp utili per unitate locativă, rezultând că suprafaţa locativă livrată până în 
2009 va fi de aproximativ 1500 unităţi locative x 150 mp/unit.locativa= 225.000 mp.  
 

Dacă se consideră că generarea de deşeuri din construcţia unei clădiri noi are un 
indice de 0,05-2 m3 deşeuri/mp construit, rezultă ca volumul de deşeuri generat 
numai din aceste ansambluri rezidenţiale va fi de 225.000 mp x 0,05 m3/mp= 11.250 
m3 pe cei doi ani cât durează construcţia acestora, adică vor rezulta peste 5.500 m3 
anual. Costul aşteptat al colectării şi eliminării este de peste 2.000 € /unitate locativă.  
  

Fondul locativ al judeţului Ilfov număra, la 31 decembrie 2005, 104.414 locuinte, 
insumând o suprafaţă totală locuibilă de 511.2412 m2. In acelasi an, numărul total de 
locuinţe terminate a fost în judeţul Ilfov de 2262, cu o suprafaţă locuibilă de 239.808, 
media fiind de 106 m2/locuinţă.  
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In anul 2005 însă, numărul de ansambluri reţidenţiale construite in Ilfov a fost 

foarte mic, astfel încât se poate considera că din cele 2.262 locuinţe, un număr de 
cel mult 10% au fost în astfel de zone rezidenţiale (adca, cel mult 220 de locuinţe). 

 
Se poate prin urmare presupune că în 2005 au fost construite în regie proprie 

sau în ansambluri rezidentiale de mica anvergură, un număr de aproximativ 2000 de 
locuinţe, cu o suprafaţă medie de 106 mp/locuinţă. 

 
Pentru orizontul de timp 2008-2009, prin extrapolarea datelor din 2005, se poate 

considera acelaşi număr de locuinţe terminate anual – 2000, dar suprafaţa acestora 
va creşte faţă de media de 106 mp/locuinţă, pentru a corespunde noilor standarde de 
viaţă, la 125-150 mp/locuinţă. 

 
Prin urmare, suprafaţa locuibilă dată în folosinţă anual începând cu 2008 va fi de 

2000 locuinţe x (125- 150) mp/locuinţă = 250.000 - 300 000 mp.  
 
Aplicand aceiaşi coeficienţi de generare de deşeuri ca în cazul ansamblurilor 

rezidenţiale, rezultă că volumul de deşeuri generat anual va fi de 250.000 mp x 0,05 
m3 deşeuri/m2 = 12.500 m3 anual.  

 
Volumul total de deşeuri din construcţii de locuinţe şi ansmabluri 

rezidenţiale în judeţul Ilfov va fi prin urmare, în anii 2008-2009 de:  5.500 m3 + 
12.500 m3 = 18.0000 m3 anual.  

 
La o densitate medie de 2 tone/m3, masa deşeurilor din construcţii ar putea 

ajunge în Ilfov până la 36.000 tone pe an. 
 
Din această cantitate, aplicând tehnologii de concasare şi separare, aproximativ 

70% ar putea fi reutilizate în construcţii (drumuri, rampe ecologice), ramânând de 
depozitat 30% x 36,000 tone = 10.800 tone/an, cel puţin pentru perioada 2008-2009, 
după care ar putea să scadă.  

 
Costul unei instalaţii complete de concasare şi al structurilor de sprijin aferente 

este de 3-4 milioane  €, la o capacitate de aproximativ 1.000 to/zi. 
 
In judeţ există 2 platforme de concasare, proprietate privată, a căror capacitate 

şi vechime sunt necunoscute. 
 

O altă cantitate de deşeuri din aceasta categorie va rezulta din modernizarea 
drumurilor din judeţ.  La 31 decembrie 2005, din cei 782 km drumuri publice, 
modernizaţi sau acoperiţi cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere erau doar 597 km. Se poate 
presupune ca diferenţa de 185 km se reabilitează începând cu 2006-2007, prin 
finantare din PHARE şi, ulterior, prin Fonduri structurale.   

Construcţiile industriale şi cele realizate de IMM,  reprezintă o altă sursă de 
deşeuri din aceasta categorie. Deşi nu există o statistică a acestora la nivel judetean, 
creşterea economică de peste 5% pe an în perioada 2004-2007 a condus la apariţia, 
în special în preajma Bucureştiului a unui mare număr de hale de producţie şi spaţii 
de depozitare, tendinţă ce se poate  presupune că va continua odată cu creşterea 
PIB-ului. 
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Prognoza poate fi îmbunătăţită prin studierea directă a cantităţilor de 
deşeuri din construcţii şi demolări în judeţul Ilfov, astfel încât să se poată 
determina cu precizie, pe baza datelor din teren, indicele specific de generare 
de deşeuri şi să se identifice modalităţile cele mai potrivite de colectare, 
reciclare şi eliminare a deşeurilor din construcţii şi demolări.   

 
Va fi încurajată utilizarea acestor deşeuri în construcţii şi vor fi luate măsuri de 

sporire a capacităţilor de concasare şi depozitare, ţinând cont de disponibilitatea şi 
preţul terenurilor ocupate.   

 
Cantităţile reduse de deşeuri din construcţii şi demolari predate de persoane 

fizice vor fi gestionate separat de fluxul deseurilor menajere, primăriile urmând să se 
asigure că în contractele de delegare de gestiune precum şi în regulamentele de 
funcţionare ale serviciilor de salubritate sunt incluse prevederi referitoare la 
gestionarea acestor deşeuri. 

 
In cazul construirii ansamblurior rezidenţiale, autorizaţiile şi avizele necesare 

trebuie să precizeze modalitatea de eliminare a acestor deşeuri, fiind preferată 
reutilizarea. Acolo unde este posibil, taxele locale de autorizare ar fi indicat să fie 
reduse în cazul re-utilizarii în construcţie a acestor deşeuri.   

5.5. Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti 
 
Tinte începând cu 2007 

Prevenirea depozitării ilegale. 

Prevenirea deversării nămolului în apele de suprafaţă. 
Promovarea, pe cât posibil, a utilizării, în agricultură, a nămolului necontaminat ca 
îngrăşământ. 

Uscarea sau pre-tratarea nămolului pentru co-incinerare în cuptoare de ciment sau 
incineratoare. 
 

Promovarea utilizarii nămolului condiţionat în agricultură 
 
In Ordinul Comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 344/708/ 2004 privind aprobarea 
normelor tehnice pentru protecţia mediului, în principal a solului, atunci când nămolul 
provenit din epurarea apelor uzate este folosit în agricultură (Monitorul Oficial nr.959 
din data de 19.10.2004) se prevede ca în 3 ani, cantitatea de namol care va fi folosită 
la ferme nu trebuie să depaşească 5 t/ha. 

 
Considerând că masa nămolului generat într-o statie de epurare corespunde unui 

indice de 70g/loc.zi, în ipoteza colectării apelor uzate de la 2 milioane de locuitori, se 
va genera anual 51.000 tone substanta uscata /an. 

 
Pentru 3 ani, această cantitate este de 153.000 tone, rezultând ca pentru a fi 

utilizată in intregime în agricultură ar fi nevoie de o suprafaţă agricolă de 30,600 de 
hectare. Suprafaţa agricola a judeţului Ilfov este de 112704 ha, fiind prin urmare doar 
de 3,5 ori mai mare. Aceasta limitare recomandă răspândirea acestuia pe suprafete 
agricole ca doar una dintre optiunile de eliminare.  

 
 
Co-incinerarea nămolului în cuptoare de ciment 
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Coincinerarea este posibilă, în principiu, atât în instalaţiile ce utilizează procedeul 

uscat cat şi în cele ce utilizează procedeul umed (a se vedea mai jos). 
 

 
 

 

 
Sursa: Ghid pentru coincinerarea deşeurilor în fabricile de ciment, Ministerul Mediului si 
Dezvoltarii Durabile 
 

Există o ofertă din 2007 a Patronatului din industria cimentului si altor produse 
minerale pentru constructii din Romania (CIROM) ca si a societatilor comerciale 
membre: Lafarge-Romcim, Holcim(Romania), Carpatcement si Tagrimpex-Romcif 
Fieni de a primi in instalatiile de producere a cimentului diverse deşeuri între care s-
ar putea afla si cele rezultate din nămolurile de la statiile de epurare (simpozion, 8 
octombrie 2007). Totuşi, există limitări de compozitie şi de cantitate a deşeurilor ce 
pot fi  co-incinerate. Distanţele până la fabricile ce primesc aceste deşeuri sunt 
hotărâtoare. 
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Nămolul trebuie însă uscat pentru a fi incinerabil în instalatţile de ciment, 
operatiune ce necesită investiţii  

 
Pentru tratarea nămolului de la staţiile de epurare sunt disponibile mai multe 

tehnologii, începând cu uscarea în paturi pe termen lung si/sau presarea în filtre-
presă şi terminând cu tehnologii de fermentare sau combinaţii ale acestora. 

 
Costuri comparative ale tehnologiilor de tratare a nămolurilor de la statţile de 

epurare (Gardermoen, Norvegia)  
 

Tabel 61  Costurile de captal si de operare pentru tratarea nămolurilor de la 
statiile de epurare    

 
 

Tehnologia 
(3.730 tone substanta uscata pe an)  

Costuri de capital 
/investitie (EUR) 

Costuri de operare 
si intretinere 
(EUR/an) 

Pretratament termic aerobic + fermentare 
anaeroba 

4.400.000  390,000 

Pre-pasteurizare + fermentare anaerobă  4.400.000 390.000 
Fermentare anaeroba + uscare termica 5.750.000 400.000 
Compostarea in reactor 5.950.000 485.000 
Tratarea cu piatra de var a namolului deshidratat 3.100.000 610.000 

Sursa:  SLUDGE DISPOSAL STRATEGIES AND CORRESPONDING TREATMENT 
TECHNOLOGIES AIMED AT SUSTAINABLE HANDLING OF WASTEWATER SLUDGE 
Hallvard Ødegaard*, Bjarne Paulsrud** and Ingemar Karlsson*** * Faculty of Civil and 
Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 
Norvey 
 

Datele prezentate indică o investiţie medie de 4,5 milioane EUR, pentru a 
procesa 3.730 tone substanţă uscată pe an. Indicele calculat, per tona de substanţă 
uscată.an în acest caz este de 4.500.000 EUR / 3.730 tone = 1.206 EUR/tona de 
substanţă uscată tratată. Costurile de operare sunt de 400.000 EUR/ 3.730 tone = 
107 EUR/tona. 
 

Tratarea a 51.000 tone substanţă uscată pe an în cazul judeţului Ilfov ar 
însemna o investiţie de 51.000 tone x 1.206 EUR/ tona = 61.506.000 EUR.  Aceasta 
investiţie însa are în vedere cooperarea în cadrul Regiunii pentru tratarea şi 
eliminarea deşeurilor respective prin tehnologiile amintite. 

 
Varianta cu cost scăzut a tratarii nămolurilor constă într-o simpla depozitare pe 

termen lung a acestora, până la uscare. Deşi în mod evident costurile de capital şi de 
operare sunt extrem de reduse în această opţiune, costul ridicat al terenului ocupat şi 
pericolele pentru mediu, ca şi dificultatea controlului acestor paturi de uscare în timp  
contrarecomandă o asemenea metodă. 

 
În judeţul Ilfov, într-o primă etapă este nevoie de obişnuirea utilizatorilor cu 

aceste tehnologii de tratare, ca şi cu metodele de valorificare economică a 
nămolurilor tratate (un alt mod decât răspindirea pe terenuri agricole), pe calea 
instruirilor şi a proiectelor-pilot, în paralel cu utilizarea în scop agricol şi cu co-
incinerarea în fabricile de ciment. 
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6. EVALUAREA TEHNICILOR POTENŢIALE PRIVIND 

GESTIONAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE 
NEPERICULOASE 

6.1. Situaţia existentă în judeţ 
 

In perioada 2004-2007,  politica investiţională în domeniul gestionării deşeurilor  
a prezentat următoarele caracteristici în judeţul Ilfov: 
 

• realizarea de parteneriate între Consiliul Judeţean Ilfov şi consiile locale în 
vederea accesării finanţării prin programul Phare CES 2004, 2005 pentru 
deşeuri în vederea completarii nevoii de echipamente in domeniul colectarii 
selective şi transportului deseurilor pentru autoritatile locale care adimistreaza 
servciul de salubritate prin departamente cu sau fara personalitatea juridica 
ale primariei; 

 
• includerea în contractele de delegare de gestiune a serviciului de colectare si 

transport deşeuri a unor condiţii legate de echipamentele disponibile de 
colectare şi transport necesare pentru asigurarea în bune condiţii a servciului 
de salubritate pentru o parte cât mai mare din populaţie. 

  
In judeţul Ilfov au fost identificate o serie de investiţii prioritare în colectării 

selective a  deşeurilor şi transportului acestora.  Pentru realizarea acestor investitii s-
a recurs la accesarea unui program de finantare specific pentru managementul 
deseurilor PROGRAMUL PHARE 2004 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ 
"Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor" (Faza extinsă).   

Tabel 62  Proiecte privind gestionarea deşeurilor identificate în judeţul Ilfov 
Tip proiect Localizare Denumire proiect An estimat 

implementare 

Colectare selectiva 
deseuri si transport 
deşeuri 

Vidra Imbunatatirea sistemului 
de management al 
deseurilor solide in Vidra, 
judetul  Ilfov 

2007-2008 

Colectare selectiva 
deseuri si transport 
deşeuri 

Mogoşoaia Colectarea selectiva în 
Mogoşoaia, judeţul ilfov 

2007-2008 

 
Proiectele prezentate mai sus sunt aprobate si sunt in faza de implementare. 

 
Consiliul Judetean Ilfov, în parteneriat cu Consiliile locale Petrachioaia şi 

Cernica au propus proiecte de colecatre selectiva şi transport deşeuri în cadrul 
programului  Phare CES 2005 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investiţii 
publice în sectoarele de mediu). Aceste doua proiecte sunt considerate priroitare ele 
fiind dezvoltate în zone rurale în care nu există sisteme de colectare a deseurilor 
menajere şi asimilate acestorai.  In cazul comunei Petrachioaia nu exista nici servciu 
de salubritate, iar deseurile sunt depozitate la marginea satelor.  
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În Ilfov există următoarele localităţi care nu au serviciu de salubritate: 
• Gradiştea 
• Nuci 
• Dărăşti 
• Dobroieşti 
• Petrăchioaia 

 
În judeţ, colectarea  deşeurilor se realizează preponderent neselectat in 

containere cu volum mare 1.1 m3-18m3; nu sunt utilzate decât în rare cazuri 
containere individuale pentru fiecare gospodarie. 
  

Colectarea selectiva a hârtiei se realizeaza numai la o parte a  instituţiilor  
descentralizate, în instituţii de învăţământ şi la unii agenţii economici;  
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6.2. Analiza posibilelor alternative de gestionare a deşeurilor 
municipale 

 
 

        

Valorificarea energetica a deşeurilor 
 

Utilizarea deşeurilor în scop energetic reprezintă atât o ţintă a acquis-ului 
comunitar cât şi o posibilitate de valorificare a acestora. Sunt preyentate in 
continuare principalele optiuni de valorificare energetica şi aplicabilitatea acestora în 
judeţul Ilfov. 

 
1. Arderea deşeurilor cu recuperarea energiei 
 

Dupa modalitatea de pregătire a deşeurilor ce vor fi incinerate se deosebesc 
doua tipuri de tehnologii, prezentate în continuare. 
 
a) Arderea deseurilor in masa, fara o prealabila pregatire, in cuptoare sau furnale, 

cu zone de uscare, ardere si arderea cenusilor rezultate. 
 

Optiunea pentru arderea fără pregătire înseamană costuri reduse, deoarece nu 
este nevoie de mărunţire, cernere si alte astfel de procese pregatitoare. Evitarea 
acestor operatiuni înseamnă şi un teren ocupat mai restrâns. Mediul este mai puţin 
influenţat, deaorece rezultă cantiăţi reduse de deşeuri solide şi gazoase. 

 
Acet tip de tehnologie este însă foarte pretenţios de proiectat şi de realizat, 

deoarece trebuie să fie fie capabilă să proceseze orice tip de deşeuri, iar in urma 
procesarii trebuie să rezulte deşeuri solide şi gazoase în limitele permise, ceea ce 
este dificil având în vedere heterogenitatea deşeurilor. 

 
b)  Alimentarea cu combustibil rezultat din deseuri 
 

Deşeurile sunt mai intâi procesate pentru a genera un “combustibil” mai puţin 
heterogen. Se elimină în primul rând materialele ne-combustibile din deşeurile 
primite. Rezultă un proces de ardere mult mai omogen şi mai uşor de controlat şi prin 
urmare gaze şi cenuşi mai reduse. Furnalele sunt mai uşor de proeictat, căldura 
rezultată este mai intensă.  
 

Există doua tehnologii prin care se obţine acest combustibil: 
- selectarea si tocarea deseurilor solide; 
- tratarea deseurilor solide prin presiunea aburului in autoclav. 

 
Dezavantajele constau în: 

• investiţii suplimentare în echipamentul de pre-procesare a deseurilor 
primite; 

• generarea unor cantităţi mai mari de deşeuri ce trebuie depuse la 
rampa ecologică, faţă de celelalte tehnologii de ardere. 
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In mod obişnuit, o instalaţie de incinerare de o capacitate de 1 milion tone de 

deseuri procesate pe an ocupă aproximativ 10 ha de teren. Incineratoarele pentru 
nămoluri de la statiile de epurare ocupa mai putin spatiu – 5 ha. 
 
2. Gazificarea (piroliza) deşeurilor 
 

Piroliza, spre deosebire de incinerare, este endotermică.  Ca alterantivă la 
incinerare, piroliza a apărut relativ recent. Fracţia gazoasă conţine majoritatea 
energiei din deşeurile supuse pirolizei. Aceasta poate fi folosită la obtinerea de 
energie utilizând turbine. 
 

Principala problemă a gazeificarii este heterogenitatea deşeurilor orasenesti ce 
sunt aduse pentru procesare. In acestea există o fracţie variabilă de material ne-
combustibil ce trebuie fie indepartat inainte de gazificare, fie supus gazificării. 

 
Variabilitatea compozitiei deseurilor pune si probleme de reglare a procesului, 

pentru a raspunde diferentelor de umiditate si de putere calorica. 
 
Marele avantaj al gazificarii,  in opozitie cu incinerarea consta in faptul ca produşii 

extrem de toxici cum ar fi dioxina apar mult mai greu, datorită condiţiilor de 
temperatură. 
 
3. Utilizarea gazului colectat de la depozitele de deseuri ecologice  
 

In faza de degradare anaerobă din rampele ecologice se produc gaze 
combustibile ce contin 50-60% metan. Aceste gaze incep să se degaje dupa 3-12 
luni de la depozitarea desşurilor şi ating un maxim de producere in anii 5-10.  

 
Puterea calorică a acestor gaze diferă de la caz la caz. Gazele cu putere calorică 

redusî se utilizează în special la obtinerea de energie cu ajutorul motoarelor cu 
ardere interna, al turbinelor sau al pilelor de combustie. Gazele cu putere calorica 
medie se utilizeaza in boilere industriale sau in racitoare alimentate cu gaz de uz 
industrial. In cazurile in care se obtine un gaz cu putere calorica mare, acesta se 
utilizeaza ca si gazele naturale (prin transport in conducte sau pentru alimetnarea 
motoarelor vehiculelor). 
 
4. Fermentarea anaeroba a deseurilor urbane 
 

Conversia deşeurilor urbane în biogaz prin fermentare presupune controlarea 
mediului de reactie în instalaţii special proiectate. 
 

Tehnologiile de fermentare anaerobă constau în trei etape: 
- pregatirea fracţiei organice pentru fermentare (sortare, separare, măruntire); 
- obtinerea mixului ce va fi fermentat (umidificare, amestecare, ajustare pH-ului, 

incalzirea); de obicei se urmareste obtinerea unui proces termofil, care desi 
este mai scump de mentinut, are avantajul sterilizării rezuduurilor şi obinerii 
unui volum mai mare de metan; 

- Colectarea gazului, stocarea şi tratarea sa, dacă este neceesar. 
 

Un exemplu de astfel de tehnologie apricata este uzina de fermentare din 
Barcelona, Spania, de o realizare arhitectonică deosebită, care procesează 19% din 
deşeurile orăşeneşti. Costul pe tona procesata este de aproximativ 30 EUR. 
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Aplicabilitatea tehnicilor în judeţul Ilfov: 
 

Tabel 63 Avantaje si dezavantaje ale tehnologiilor de obtinere a energiei din 
deseuri 

 
Tehnologia Avantaje Dezavantaje 
1. Incinerarea deşeurilor 
 

Tratarea centralizată, 
posibil impreuna cu 
deşeurile din Bucureşti 

Organizare instituţionala 
dificila, operatorul 
incineratorului va trebui 
platit 

2. Gazificarea (piroliza) 
deseurilor 
 

Capacitatea poate fi mica, 
posibil de tratat fluxuri mici 
de deserui 

Tehnologie pretentioasa, 
in conditiile lipsei de 
experienta in Ilfov 

3. Utilizarea gazului 
colectat de la depozitele 
de deseuri ecologice  
 

Necesita investitii reduse, 
pot fi accesate diverse 
surse de finantare 

Trebuie sa existe o 
posibilitate de utiliyare a 
gazului captat pe cât 
posibil locală 

4. Fermentarea anaerobă 
a deseurilor urbane 
 

Exista utilaje de capacitate 
redusa, adaptate fluxurilor 
din judeţul Ilfov 

Procesul este mai dificil de 
controlat, necesita fortă de 
munca cu o calificare ce 
s+ar putea sa nu fie 
disponibilă in anumite zne 
ale judeţului Ilfov 

 
Există numeroase studii privind determinarea profitabilitatii  captarii şi utilizării 

gazelor de la depozitele ecologice, recomandând diverse praguri minime ale 
volumelor de deşeuri depozitate de la care se poate aplica tehnologia de captare şi 
valorificare a gazelor.  

 
Toate metodele au ca parametru de intrare preţul gazelor naturale şi al 

energiei in general. Aceste preturi însă pot cunoaşte în orizontul de timp al planificării 
creşteri accentuate, astfel încât aplicabilitatea tehnologiilor urmează a se determina 
în funcţie de situaţia de la data aplicării tehnologiei respective, prin studii de 
fezabilitate. 
 

Din punct de vedere tehnic, toate cele 3 depozite de deşeuri conforme aflate 
în funcţiune pe teritoriul judeţului Ilfov pot fi dotate cu instalaţii de captare şi 
valorificare a gazului. 
 
b2. Compostarea 
 

Având în vedere caracterul rural al judeţului Ilfov, compostarea reprezintă o 
parte importantă a gospodăririi deşeurilor.  

 
Până în anul 2010 trebuie redusă cantitatea de deşeuri biodegradabile depuse la 

depozite cu 120 kg/an. 
 

Planul Regional de Gestionare a Deseurilor mentiona ca la nivelul regiunii, acest 
proces poate începe cu colectarea separată a aproximativ 20.000 t de deşeuri din 
parcuri şi pieţe, cantităţile colectate fiind prevazute a creşte in regiune până în 2010, 
atingând aproximativ 170.000 t/an. Pentru anul 2007 Planul prevedea existenta unei  
staţie de compostare de 20.000 t/an sau a trei statii cu  capacitate indiciduala de cate 
7000 t/an, una pentru fiecare depozit de deşeuri, nerealizate până în 2007. 
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Cea mai mare parte a deşeurilor ce ar urma să fie transformate în compost în 

aceste staţii ataşate depozitelor ecologice ar proveni însa din Bucuresti, sin intr+o 
măsură mult mai mică din Ilfov. Motivele principale sunt legate de dificultatea 
colectării de la distanţe lungi şi de diferenţele de compozitie a materialului 
biodegradabil colectat în Ilfov, faţă de cel colectat în Bucureşti. 

 
Pentru compostare sunt utilizate de preferinţă acele fracţii biodegradabile care 

sunt uşor de colectat separat, adică deşeurile din grădini şi parcuri, deşeurile din 
pieţe şi nămolurile de la staţiile de epurare.  
 

Partea organică compostabilă din deşeurile menajere este reprezentata de 
deseurile din gradina, livada, gradina de legume, deseuri alimentare din bucătărie 
(exclusiv carne si oase) precum si alte deseuri de hartie de calitate foarte slabă  
(cum ar fi hârtia igienică). 
 

Nu întreaga cantitate colectată separat poate fi supusă compostării. Partea ne-
compostabilă  variază de regulă între 3% si 5 %, in condiţiile în care colectarea este 
condusă corect. 
 

Compostarea deşeurilor biodegradabile prezintă o serie de avantaje notabile 
pentru judeţul Ilfov, după cum urmează:  

- Locuri de munca pe plan local, atât pentru specialişti cu studii medii cât şi 
pentru cei cu studii superioare; 

- Locuri de munca în (mica) industrie: utilajele necesita îndemânări de tip 
muncă industriala, diversificând piaţa muncii locală, dominata în prezent  de  
agricultură; 

- Curăţarea comunelor de deşeuri organice, provenite din ferme şi din 
igienizarea serelor şi solariilor; 

- Obtinerea unui spirit comunitar, de îngrijire a spaţiului public comun; 
- Dobandirea notorietăţii, cu efect în atragerea de noi investiţii, în activităţi de 

tip procesare agricola/zootehnica; 
- Facilitarea de noi investitii in procesarea produselor agricole, avand in vedere 

disponibilitatea tratării în condiţii economice a deşeurilor organice rezultate; 
- Diversificarea şi creşterea venitului local prin vinderea compostului;  
- Obtinerea de compost ieftin pentru activitatea agricolă şi horticultura  locala; 
- Intrarea în legalitate în ce priveşte tratarea deşeurilor biodegradabile produse  

în cantităţi semnificative în comună,  eliminat în prezent prin procedee ad-hoc. 
 

Există două tipuri de tehnologii de compostare: i) în brazde, adică materialul 
biodegradabil se depune sub cerul liber sau adăpostit de constructii uşoare, unde 
este vânturat şi ii) în reactor, adică materialul se depune într-un recipient unde 
procesul de transformare în compost decurge în condiţii aerobe, sub control strict. 
Fiecare dintre aceste tipuri de tehnologii prezintă avantaje si dezavantaje, astfel incât 
studiile de fezabilitate urmează să selecteze cea mai potrivită tehnologie şi soluţie.  

 
Pentru a se asigura însa o bază de cunoaştere pentru dezvoltări viitoare, va fi 

incurajata diversificarea tehnologiilor aplicate. Pentru asigurarea conditiilor de 
volum al deseurilor necesar operarii in conditii economice, se va încuraja asocierea 
localităţilor din judeţul Ilfov pentru operarea în comun a unor platforme şi utilaje de 
obţinere a compostului.   
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Tehnologia în brazde - Avantaje: 
- este ieftină, uşor de folosit, fiabilă; 
- permite procesarea unor cantităţi mari de deşeuri vegetale şi animale; 
- poate procesa material organic de dimensiuni diferite; 
- este modulara, permite extinderea cu uşurinţă; 

Tehnologia în reactor - Avantaje: 
- utilajelel sunt disponibile la preţuri acceptabile pentru orice capacitate 

determinată   după fluxul de deşeuri preconizat; 
- experienţa internaţională a demonstrat că poate procesa cu uşurinţă 

materiale organice din bucatarie şi cantină; 
- realizeaza temperatura de sterilizare dorită în termen scurt; 
- este uşor de manevrat şi fiabil. 
In judeţul Ilfov se recomandă utilizarea acestor tehnologii, în funcţie de tipul de 

deşeuri: deşeurile de tip agricol şi vegetal în general, precum şi cele provenite din 
(mica) zootehnie şi resturile vegetale din parcuri si grădini se pot trata mai simplu şi 
mai economic cu tehnologia în brazdă, în timp ce tehnologiile în reactor pot fi folosite 
pentru deşeurile “de bucătărie” (de la populaţie si societăţi comerciale). 

 
Pentru fracţia biodegradabilă rezultată din grupări de unităţi de alimentaţie 

publică, o optiune facila este compostarea “in-situ” cu utilaje (reactoare orizontale 
sau rotative, de regulă) de capacitate mica,  până la 10 tone pe zi 

 Această variantă poate fi aplicată în centrele mai populate din judeţul Ilfov (în 
oraşe).  Metodele “in-situ” au devenit foarte raspândite in ultimii ani, deoarece au o 
serie de avantaje pentru situaţiile în care cantităţile ce se genereaza constant, în 
cazuri în care controlul calitatii acestora este simplu (resaturante, centre populate cu 
populatie totusi redusa pentru a justifica un transport de material biodegradabil până 
la un compostor zonal).  

  
Trebuie evitat transportul pe distanţe prea lungi, astfel incât judeţul Ilfov a fost  

împărţit  in 4 zone geografice (N-E, N-V, S-E, S-V), în fiecare urmînd a se amplasa 
câte una-două  platforme de compostare, cu tehnologiile selectate în funcţie de 
rezultatele studiilor de pre-fezabilitte şi fezabilitate respective. O parte din utilajele 
necesare pot fi utilizate în comun de mai multe platforme (de exemplu, există 
tehnologie de vânturare a brazdelor cu utilaje montate pe suport mobil).  

 
Deşeurile organice biodegradabile de la bucătării vor fi compostate fie în utilaje 

de pe platformele amintite precum şi la unitatile de compostare atasate celor 3 
depozite conforme, fie in utilaje amplasate în apropierea centrelor celor mai populate 
(cele 8 oraşe din judeţul Ilfov), rezultand 8-12 astfel de centre de compostare.  

 
Recipientii de compostare instalati pe lângă depozitele conforme în operare în 

judeţ vor avea o capacitate ridicată (peste 50.000 tone/an), deoarece vor procesa şi 
deşeurile biodegradabile din Bucureşti. 

In judeţul Ilfov vor fi încurajate tehnologiile mai putin uzitate în România dar 
deosebit de eficiente (cum ar fi vermicompostingul), tehnicile inovative, precum şi 
metodele de colectare a deşeurilor biodegradabile ce asigură preluarea rapidă a 
acestora. Judeţul Ilfov este favorizat din acest punct de vedere deoarece există în 
Muncipiul Bucuresti numeroase centre de cercetare şi de învăţământ, precum şi 
numeroase firme de consultanta şi de furnizare de echipamente,  fapt care va susţine 
efortul de stimulare a aplicării tehnologiilor noi şi inovative.  

In paralel se va încuraja în judeţ obţinerea compostului în gospodărie, atât prin 
metodele tradiţionale, cât şi prin micro-utilaje de compostare (aplicabile de regula 
unort proprietati fara scop agricol, dar cu suprafete mai mari. Pe plan european 
există o mare varietate de astfel de utilaje la preţuri deosebit de accesibile. 
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Transportoare material 
biodegradabil A (zona 
Ilfov Nord)  

Compostare in micro-
utilaje sau traditional � 

Compost utilizabil in 
gospodaria proprie     

    ����            

  

Compost 
utilizabil in 
agricultura  

Compostor zonal Ilfov 1        
(N-V) �reziduu� 

Depozitul conform 1 
(Chiajna Rudeni 
SC IRIDEX SRL) reziduu 

Compostor 1 
(ataşat 
depozitului 1)     

Transportoare material 
biodegradabil Depozit 1   

              

  

Compost 
utilizabil in 
agricultura  

Compostor zonal Ilfov  2        
(N-E) �reziduu� 

Depozitul conform 2 
(Vidra 
SC SYSTEMA SRL) reziduu 

Compostor 2 
(ataşat 
depozitului 2)     

Transportoare material 
biodegradabil Depozit 2   

              

  

Compost 
utilizabil in 
agricultura  

Compostor zonal Ilfov 3       
(S-E) �reziduu� 

Depozitul conform 3 
(Glina 
SC ECOREC S.A) reziduu 

Compostor 3 
(ataşat 
depozitului 3)     

Transportoare material 
biodegradabil Depozit 3   

       �       

  

Compost 
utilizabil in 
agricultura  

Compostor zonal Ilfov  4      
(S-V) reziduu � Reziduu  �     

    				     �  �  
Tehnologii inovative 
-stimualre   

  

Alte utilaje 
exploatabile 
în comun  

Transportoare material 
biodegradabil  B (zona 
Ilfov Sud)  

< 8 utilaje de 
compostare orasenesti � 

Compost utilizabil 
in ameliorarea 
solului     

                      
 
Schema organizării colectării şi compostarii fracţiei biodegradabile a deşeurilor din judeţul Ilfov, situatia ţintă 2013 (elaborat de 

Consultantul PJGD Ilfov) 



 
b3. Incinerare  

In PRGD se recomandă analizarea optiunii de a realiza un incinerator pentru deşeurile 
menajere şi asimilabile acestora pentru întreaga regiune, cu o capacitate de 150,000 tone/an. 
Aceasta opţiune poate fi analizată numai împreună cu muncipiul Bucuresti. Pentru moment, 
infiintarea unui astfel de ininerator nu reprezintă o prioritate, deoarece există o capacitate 
suficientă de depozitare. Incertitudinile legate de datele insuficiente privind fluxurile de 
deseuri, în special în urma creşterii nivelului de trai, al aparaitiei unor cantiăţi mari de deşeuri 
din procesare VSU şi din construcţii pot aduce in prim plan şi această optiune. 
 
b4. Sortarea deşeurilor menajere 

Există două variante de proiectare a unei staţii de sortare: 
- exclusiv manuală; 
- o combinaţie între munca manuală şi utilizarea unor dispozitive automate de sortare. 

 
Cele două variante sunt analizate in tabelul de mai jos, din punct de vedere al avantajelor 

şi dezavantajelor pentru judeţul Ilfov. 
 

Tabel 64 Analiza comparativă a tipurilor de staţii de sortare aplicabile în judeţul Ilfov 
 

Alternativa Avantaje Dezavantaje 
 

A. Staţie de sortare 
exclusiv manuală 

- Randament  bun de selectare, 
util mai ales în cazul unei calităţi 
reduse a fracţiilor colectate 
separat.  

- Crearea de locuri de munca, 
mai putin important insa  
deoarece judetul Ilfov are o rata 
a somajului extrem de 
sacazută. 

- Costuri de operare mari. 
- Riscuri (sanatate, 

protecţia muncii) pentru 
lucrători. 

- Spaţiu ocupat mai mare, 
facilitati mai extinse 
(vestiare, toalete, dusuri 
etc.). 

B. Staţie de sortare 
mixtă: automatizată 
dar cuprinde şi 
operaţii manuale 
 

- Operare mai ieftina, adaptata 
bugetelor reduse ale localitatilor  
din judet. 

- Pregatita pentru montarea  
diverselor  echipamente de 
selectare- flexibilitate crescuta. 

- Operarea şi întreţinerea 
necesita personal 
calificat. 

 

Sursa: Analiza Consultantului PJGD 
 
Este de preferat un grad de automatizare cât mai mare, avand in vedere preţul în 

creştere al forţei de muncă. 
Dacă staţiile de sortare sunt amplasate în afara rampelor ecologice, ceea ce este 

recomandat pentru zona nordică a judeţului, unde rampele de transfer pot fi dotate şi cu 
utilajele necesare sortarii, va fi necesar un camion specializat ( Roll-off ) pentru manevrarea 
şi transportul containerelor autocompactoare de depoziteaza refuzul de la sortare (de la 
acestea până la depozitul ecologic arondat). 

Deşeurile rămase de la sortare se vor compacta mai puţin decat deşeurile 
nesortate, fapt ce trabuie avut în vedere în determinarea capacitătilor de transport şi în 
planurile de extindere ale rampelor ecologice. 
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Procesul Alternativa 1  Alternativa 2 
Colectare Pubele de 120 litri şi saci  Pubele de 240 litri 
Sortare Statie manuala Staţie automată 
Compostare Tehnologie in brazde deschise Tehnologie în reactor 
Eliminare Exclusiv depozite ecologice Infiintarea unui incinerator de deşeuri 

menajere 
 
 

Pentru atingerea ţintelor au fost selectate din tehnologiile potenţiale 3 combinaţii: 
 
1) Alternativa pornind de la o colectare pe 2 fluxuri (uscat si umed), prepondenrenta 

utilizarii in agricultura a namolurilor de la statiile de epurare; 
 
2) Alternativa colectarii pe 3 fluxuri si adaugarea unor facilitati de valorificare energetica 

a nămolurilor de la staţiile de epurare. 
 

3) Utilizarea unui incinerator pentru deseurile municpale,  infiintat pentru tratarea 
deseurilor din regiune. 

 
Pentru primele 2 alternative, eliminarea resturilor ce nu pot fi procesate prin tehnologia 

respectiva sau care rezultă în urma procesării se prevede a se realiza prin depozitare intr-
unul dintre cele 3 depozite conforme de la nivelul regiunii, de preferinţă cea mai apropiată,  
sau la cea cu care operatorul respectivei utilităţi are contract.  

 
Cea de-a treia alternativa este fezabilă numai în urma demonstrării viabilităţii sale, la 

nivelul planului regional de gestionare a deşeurilor, şi numai către sfârşitul perioadei de 
prognoză. Din acest motiv nu a fost luată în considerare la stabilirea analiza variantelor de 
combinatii de tehnologii pentru atingerea ţintelor. 



Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
11. Deşeuri bio-
degradabile 

11.1. Reducerea 
cantităţii de deşeuri 
biodegradabile 
depozitate sau 
incinerate 
 
 

11.1.1. Sporirea capacitatii de compostare a deseurilor 
biodegradabile, astfel incat sa existe posibilitati de 
procesare a aceastei fractii colectate selectiv (capacitatea, 
aria de acoperire si tehnologiile    utilizate urmand sa fie 
determinate pe baza criteriilor de mediu, sociale si 
economice) 
Tinte de reducere fata de 1995: 
Reducerea la 75% până în 2010 
Reducerea la 50% până în 2013 
Reducerea la 35% până în 2020 sau 2016-cf Plan de 
implementare 
 

Punerea in functiune 
a cel putin un 
compostor de 
capacitate medie, 
pana in 2010. 
Completare 
sistemului cu 
incurajarea 
compostarii in-situ 
(in orase)  si a 
micro-tehnologiilor si 
tehnologiilor 
inovative, pana in 
2013 .Compostarea 
deseurilor din yone 
verzi pe platformele 
puse in fucnitune. 

Punerea in functiune a 
cel putin 2 
compostoare de 
capacitate medie, 
dintre care unul la 
depozitul de deseuri 
menajere si unul 
zonal. 
Asigurarea unei 
capacitati de 
compostare distribuite 
in teritoriu, cu 
minimizarea 
transportului. 
Linii separate de 
compostare a 
deseurilor din zone 
verzi, tehnologii in 
reactor si utilaje 
rotative pentru restul 
materialului 
biodegradabil 
 

12.b. Tinte ale 
gestionarii 
ambalajelor 

12.5. Atingerea 
ţintelor privind 
gestionarea 
ambalajelor 

12.5.1  Valorificare totală   34% 
            Reciclare totală  28% din care pe tip de 
material: 
              - 15% sticla 
              - 15% hârtie şi carton 
              - 15% metal 
Termen: 
2007 

Cel putin o statie de 
sortare in functiune 
pana in 2010. 
Atasarea unor statii 
de sortare statiilor de 
transfer din nordul 
judetului. 

Asigurarea de statii de 
sortare la toate 
depozitele conforme si 
statiile de transfer. 
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Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
12.5.2  Valorificare totală  40% 
            Reciclare totală   33% din care pe tip de material: 
              - 15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 

Termen: 
2008 

Iintroducerea 
colectarii selective 
pe 2 fluxuri, a 
colectarii selective 
prin aport voluntar.  

Utilizarea colectarii 
selective pe 3 fluxuri, 
introducerea colectarii 
si procesarii separate 
a fractiei 
biodegradabile de pe 
spatiile verzi. 

12.5.3  Valorificare totală  45% 
            Reciclare totală   38% din care pe tip de 
material: 
              -15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 
Termen: 
2009 

Trecerea treptata 
la colectarea pe 3 
fluxuri. 

Introducerea colectării 
pe 3 fluxuri. 

  

12.5.4  Valorificare totală   48% 
            Reciclare totală   42% din care pe tip de 
material: 
              - 15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 
Termen: 
2010 

Incurajarea 
automatizării statiilor 
de sortare 

Automatizarea 
completa a statiilor de 
sortare 
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Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
12.5.5 Valorificare totală  53% 
           Reciclare totală   46% din care pe tip de 
material: 
             - 15% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             -15% plastic 
             -15% lemn 
Termen: 
2011 

Incurajarea 
automatizării statiilor 
de sortare. 
Cresterea eficientei 
coelctarii selective si 
a sortarii la statie. 

Automatizarea 
completa a statiilor de 
sortare. Introducerea 
de sisteme 
automatizate de inalt 
randament 

12.5.6. Valorificare totală   57% 
           Reciclare totală   50% din care pe tip de 
material: 
             - 15% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             -15% plastic 
             -15% lemn 
Termen: 
2012 

Incurajarea 
automatizării staţiilor 
de sortare 

Automatizarea 
completa a statiilor de 
sortare. Introducerea 
de sisteme 
automatizate de inalt 
randament 

  

12.2.7 Valorificare totală   60% 
           Reciclare totală   55% din care pe tip de 
material: 
             - 60% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             - 22,5% plastic 
             -15% lemn 
Termen: 
2013 
 

Incurajarea 
automatizării staţiilor 
de sortare 

Automatizarea 
completa a statiilor de 
sortare. Introducerea 
de sisteme 
automatizate de inalt 
randament 
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Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
 12.6. Crearea şi 

optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
deşeurilor de 
ambalaje care nu 
pot fi reciclate 

12.3.1 Organizarea valorificării energetice a 
aproximativ 10% din deşeurile de ambalaje 
Termen: 
2022 

 Introducerea pe 
scară largă a 
obtinerii de biogaz. 

 12.7. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
materială a 
deşeurilor 

12.4.1 Organizare de sisteme de colectare şi de 
valorificare materială pentru aproximativ 50% din 
deşeurile de ambalaje 
Termen: 
2013 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Formarea de 
parteneriate 

13.1.1. Tratarea deşeurilor contaminate din construcţii şi 
demolări în vederea valorificării (materiale sau energetice) 
şi/sau eliminare finală. promovarea dotarii cu mijloace de 
decontaminare 
Începând cu 2008 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Formarea de 
parteneriate 

13. Deşeuri din 
construcţii şi 
demolări  

13.1. Separarea pe 
fracţii a deşeurilor 
din construcţii şi 
demolări 

13.1.2 Colectarea si tratarea deşeurilor contaminate 
provenite din construcţia de drumuri, clădiri şi din excavaţii 
în vederea valorificării sau/şi eliminării finale – urmarirea 
acestui obiectiv in contractele de constructii pentru proiecte 
publice de interes lcoal (scoli, spitale insitutiii) si solicitarea 
includerii acestui in situatiile de lucurari si rapoartele 
dirigintelui de santier. 
Începând cu 2008 

Sprijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Formarea de 
parteneriate 
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Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
13.1.3. Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi 
demolări, în cazul în care nu sunt contaminate- favorizarea 
acetor materiale in lucrarile publice de interes local si 
informarea investitorilor si dezvoltatorilor privati cu privire la 
posibilitatile respective; promovarea dotarii cu mijloace de 
decontaminare, inclusiv mobile si derualrea de actiuni de de-
contaminare. 
Termen permanent 
Începând cu 2008 

Sprijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Formarea de 
parteneriate 

13.1.4 Refolosirea şi reciclarea solului din excavaţii, dacă nu 
este contaminat: colaborarea intre consiliile locale si 
colaborarea cu Consiliul Judetean pentru identificarea celor 
mai potrivite posibilitati de refolosire;  
Începând cu 2008 

Sprijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Formarea de 
parteneriate 

13.1.5 Implementarea tehnologiei pentru reciclare şi 
valorificarea materială. Capacitate pentru tratare a 50% din 
deşeurilor rezultate în urma construcţiei de drumuri:  
incepând cu 2008, finalizare 31/12/2012 

Sprijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Formarea de 
parteneriate 

  

13.1.6. Dezvoltarea tehnologiei de eliminare a deşeurilor din 
construcţii şi demolări care nu pot fi valorificate 
Proces continuu 

Sprijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Formarea de 
parteneriate. 
Sprijinirea obtienrii de 
tehnologie de 
procesare a acestor 
materiale 

14.1. Implementarea 
colectării deşeurilor 
voluminoase 

14.1.1. Instalarea de puncte speciale pentru colectarea 
deşeurilor voluminoase – identificarea de teren in domeniul 
public ce se preteaza pentru astfel de amplasamente 
Incepând cu 2007 

Procurarea de 
mijloace de transport 
specifice 

Tehnologii de 
recuperare si 
valorificare specifice 
acestui tip de deseuri. 

14.Deşeuri 
voluminoase 

14.2. Asigurarea 
durabilităţii 
financiare a 
sistemului de 

14.1.2. Stabilirea de scheme de colectare din uşă în uşă: 
identificarea zonelor in care au loc dezvoltari imobiliare 
intense sau schimbari de natura sa conduca la aparitia unor 
astfel de deseuri in numar mare 

Procurarea de 
mijloace de transport 
specifice 

Tehnologii de 
recuperare si 
valorificare specifice 
acestui tip de deseuri. 
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Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
 sistemului de 

colectare şi 
procesare a 
deşeurilor 
voluminoase  

14.1.3. Valorificarea deşeurilor voluminoase colectate 
separat (identifiacera unor capacitati de valorificare pe plan 
local, cu ocazia avizarii unor investitii productive pe aria 
administrativa a CL sau CJ) 
Valorificare cel putin 10% pana in 31/12/2012 

Sprijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Tehnologii de 
recuperare si 
valorificare specifice 
acestui tip de deseuri. 

15.1.1.Promovarea utilizării nămolului necontaminat in 
agricultura sau în alte scopuri (solicitarea de catre CL a 
analizei periodice a namolurilor si identificarea de astfel de 
utilizari: gradini publice, spatiul verde de langa drumuri 
comunale si judetene, impaduriri), identificarea mijloacelor 
de transport potrivite si asigurarea utilizarii in comun a 
acestora acolo unde se justifica economic 
Utilizarea namolului necontaminat –cel putin 5% din masa 
acestuia, pana la 31/12/2013 

Tehnologie de 
condiţionare a 
nămolului pentru 
utilizarea în 
agricultură. 

Tehnologie de 
condiţionare a 
nămolului pentru 
utilizarea în 
agricultură. 

15.1.2. Existenta si operarea de capacitati pentru  
deshidratarea şi pre-tratarea namolului, inclusiv în vederea 
co-incinerării în cuptoare de ciment şi incineratoare. 
Tratarea prin incinerare a cel putin 10% din namolul de la 
statiile de epurare, pana la 31/12/2013 

Adaptarea 
functionarii utilajelor 
la co-incinerare. 

Adaptarea functionarii 
utilajelor la co-
incinerare. 

15. Nămol de la 
staţiile de epurare a 
apelor uzate 

15.1. Gestionarea 
ecologică raţională a 
nămolului provenit 
din epurarea apelor 
uzate 

15.1.3. Promovarea utilizării nămolului necontaminat pentru 
reabilitarea depozitelor ilegale de depozitare a deşeurilor şi 
ca material de etanşare la depozitele ecologice. Utilizarea 
nămolului necontaminat –cel putin 5% din masa acestuia, 
până la 31/12/2013 

Tehnologie de 
condiţionare a 
nămolului pentru 
utilizarea în ca sol 
de acoperire. 

Tehnologie de 
condiţionare a 
nămolului pentru 
utilizarea în ca sol de 
acoperire. 

16.1.1.Proiectarea unui sistem care să permită ultimului 
proprietar al maşinii să o depună la un punct de colectare-
valorificare, gratuit, cu exceptiile prevazute de HG 
2406/2005 Proces continuu 

Tehnologie IT de 
înregistrare si 
monitorizare. 

Tehnologie IT de 
înregistrare si 
monitorizare. 

16. Vehicule scoase 
din uz (VSU) 

16.1. Crearea şi 
dezvoltarea unui 
sistem de colectare, 
valorificare şi 
reciclare a deseurilor 
din vehicule scoase 
din uz 

16.1.2. Asigurarea unui punct de colectare în judeţul Ilfov. 
Octombrie 2006 

Asigurarea limitarii 
impactului asupra 
mediului 

Sisteme de 
monitorizare a 
impactului asurpa 
mediului 
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Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
16.1.3. Extinderea refolosirii şi reciclării materialelor 
provenite de la VSU şi valorificarea energetică a acelor 
materiale care nu pot fi reciclate. 
Începând cu 2007 
 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Prospectarea pietei 
pentru valorificarea 
energetica. 

16.1.4. Valorificarea a 75% din masa medie pe vehicul si an 
pentru vehiculele produse înainte de 1980  
Începând cu 2007 
 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării de 
utilaje specifice. 

16.1.5. Valorificarea a 85% din masa medie pe vehicul si an 
pentru vehiculele produse după 1980  
Începând cu 2007 
 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării de 
utilaje specifice. 

16.1.6. Refolosirea şi reciclarea a 70% din masa medie pe 
vehicul si an pentru vehiculele produse înainte de 1980 
Începând cu 2007 
 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Procurarea de utilaje 
cu randament ridicat. 

16.1.7. Refolosirea şi valorificarea a cel puţin 80% din masa 
medie pe vehicul şi an pentru vehiculele produse după 
01.01. 1980 
Începând cu 2007 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Procurarea de utilaje 
cu randament ridicat. 

16.1.8. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din 
greutatea tuturor VSU; 
Începând cu 2015 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Procurarea de utilaje 
cu randament ridicat. 

  

16.1.9. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din 
greutatea tuturor VSU  
Începând cu 2015 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 

Procurarea de utilaje 
cu randament ridicat. 
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Domeniul Obiective Tinte Alternativa 1  Alternativa 2  
17. Organizarea 
colectării selective 
a deşeurilor din 
echipamente 
electrice şi 
electronice (DEEE) 
 
 

17.1.1. Stabilirea 
unui punct de 
colectare selectivă 
în judeţul Ilfov. 
 
Extinderea punctelor 
de colectare 
selectiva si dotarea 
corespunzatoare a 
acestora, astfel încât 
transportul şi 
depunerea DEEE să 
fie realizate in 
conditii economice  
Atingerea 
obiectivului de 
colectare economica 
din cel putin 50% din  
localitati 
Termen limită: 
31/12/2009  

17.1.2. Organizarea colectării selective a DEEE şi a 
componentelor acestora.  
Asigurarea exploatării corespunzătorea a punctelor de 
colectare a DEEE, inclusiv a reducerii impactului asupra 
mediului (urmărirea contaminării solului, monitorizarea 
colectării şi a procesarii frigiderelor ce utilizau ODS-uri).  
Colectarea şi procesarea corespunzătoare a ODS din 
electrocasnice- 100% până la: 31/12/2010 
Eliminarea DEEE exclusiv prin sistemul dedicat acestora- 
100% pana in 2013 
(Tinte regionale: 
2 kg/locuitor şi an- pana la 31/12/2006 
3 kg/locuitor şi an pana la 31/12/2007 
4 kg/ locuitor si an pana la 31/12/2008) 
 
 

 
Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării 
de utilaje specifice. 
 

Spijinirea formării 
pieţei şi a procurării de 
utilaje specifice. 
 

19. Eliminarea 
deşeurilor 

19.1. Eliminarea 
deşeurilor în condiţii 
de siguranţă pentru 
mediu şi sanătate a 
populaţiei, in 
conformitate cu 
preverile aplicabile 
ale legislatiei 
nationale de 
transpunere a 
Directivelor  

19.1.1. Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme si 
reabilitarea solului, asigurarea conditiilor de inchidere si de 
monitorizarte post-inchidere, a scaderii gradului de pericol al 
gazelor emanate- asigurarea efecturaii de bilanturi de mediu 
pentru inchidere si mentionarea in PUG; identificarea 
metodelor de reabilitare a solurilor si de utilizare in siguranta 
a terenului in socpuri socio-economice pe plan local 
Finalizarea actiunii 100% pana in 2013 

Promovarea co-
incinerarii şi a 
sistemelor de 
captare a gazelor 

Actiuni de reabilitare si 
redare a folosintei 
terenului. 

 



Tabel 65 Analiza multicriterială a alternativelor tehnologice de organizare a sistemului 
de gestionare a deşeurilor în judeţul Ilfov 

 
Pondere Criterii principale Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

40% Beneficii de mediu       
  Sub-criterii       
  Impactul asupra solului si apelor 8 9 10 
  Impactul asupra calitatii aeruluii 9 9 1 
  Reducerea cantitatii deseurior depozitate 6 6 10 
  Reducerea cantiatii de deseuri genrate 8 10 5 

  
Beneficii immediate si demonstrabile asupra 
mediului 10 8 6 

  Cresterea cantiatilor de deseuri colectate 10 6 2 

  
Contributia la atingerea tinentelor [rivind 
colectarea deseurilor biodegradabile 9 10 4 

  
Contributia la atingerea tintelor privind 
ambalajele 7 10 6 

  
Viabilitatea combinatiei cu sistemul de 
gestiune a VSU 6 8 10 

  
Viabilitatea combinatiei cu sistemul de 
gestiune a DEEE 6 8 10 

  Suma 1 79,00 84,00 64,00 

  Suma x ponderea 31,60 33,60 25,60 

20% Beneficii sociale       
  Sub-criterii       
  Cresterea graduui de igiena si salubritate 8 8 10 
  Conformarea cu capacitatea de plata  10 6 1 
  Reducerea cantitatii deseurilor depozitate 6 6 10 
  Beneficii sociale directe si demonstrabile 10 8 2 

  
Posibilitatea de aplicare cu eficienta maxima 
inca de la initierea sistemului 10 6 2 

  Acceptarea sociala  10 6 1 
  Suma 2 54,00 40,00 26,00 

  Suma x ponderea 10,80 8,00 5,20 

40% Beneficii economice       
  Sub-criterii       
  Disponibilitatea tehnologiei 10 8 4 
  Necesarul de investitie 10 7 1 
  Crearea de noi locuri de munca 9 10 7 
  Stimularea unor afaceri aditionale 9 10 8 

  
Contributia la volumul si diversitatea 
venitului local 7 10 2 

  Suma 3 45,00 45,00 22,00 
  Suma x ponderea 18,00 18,00 8,80 

  SUMA TOTALA 60,40 59,60 39,60 
 Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

După cum se observă, alternativa 1 are un uşor avantaj, generat în principal de 
simplitatea sa şi de usurinţa implementării şi acceptării sociale. Cea de-a doua alternativă se 
aflî însă la micî distanţă de prima, avantajele sociale ale primei fiind depăşite de avantajele 
de mediu ale celei de-a doua. 
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7. CALCULUL CAPACITĂŢII NECESARE PENTRU GESTIUNEA 

DEŞEURILOR  

7.1. Colectare şi transport 
Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se va face preferabil cu pubele individuale, 

de 120 L sau 240 L. Cel putin pentru localitatile care îşi înfiinţează un sistem de colectare a 
deşeurilor această opţiune poate fi preferată celei pe trei fluxuri, din raţiuni de acceptare 
socială. 

 
Sistemele de colectare trebuie să fie pregătite pentru preluarea fluxurilor de deşeuri 

speciale, în special pentru: 
• deşeurile biodegradabile; 
• deşeurile  periculoase din deşeurile menajere; 
• deşeurile din construcţii şi demolari. 

 
In prezent nu există capacitate de colectare şi de transport pentru primele două categorii 

de deşeuri, iar pentru cea de-a treia este posibil ca în 2007-2008 cantităţile generate să 
crească peste capacitatea de de transport existentă. 

 
Pentru deşeurile biodegradabile, echipamentele de colectare şi transport trebuie 

procurate odată cu punerea în funcţiune a platformelor şi utilajelor de obţinere a compostului. 
Pentru obţinerea unor cantităţi de deşeuri care să depăşească 6-10 tone de deşeuri 
biodegradabile pe zi, cât ar fi necesar pentru operarea în condiţii de performanţă economică 
acceptabilă, va fi nevoie de gruparea localităţilor, ceea ce reprezintă o activitate de 
organizare instituţională de lungă durată şi dificilă deoarece: 

• o parte din localitaţi pot avea servicii proprii în timp ce o altă parte poate avea 
serviciul respectiv dat în delegare de gestiune, în acel moment; 

• regulamentele serviciilor de salubritate trebuie modificate pentru a cuprinde 
aceasta activitate, eventual si caietele de sarcini şi contractele respective;  

• operarea în comun a unor echipamente de către autorităţi locale trebuie să 
corespundă unor condiţii legale.  

 
7.1.1.  Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare 
 

Până în anul 2009 urmează ca aria de acoperire cu servicii de salubritate sa se 
extindă în toate localităţile din judeţ, iar gradul de deservire sa atinga 100%, atât în urban cat 
şi în rural. Localitatile Petrachioaia, Cernica şi Copăceni au realizat studii de fezabiulitate si 
cereri de finantare pentru pentru dotarea din PHARE –CES 2005 cu autovehicule de 
colectare si pubele. 

 
Odată cu înfiinţarea staîiilor de transfer din nordul judetului, va fi eficientizat 

transportul, cu influenţă directă în menţinerea unor tarife acceptabile social şi în posibilitatea 
unei frecvenţe de ridicare de 2 ori pe săptămână,  astfel încât populaţia din Gruiu, Nuci, 
Moara Vlăsiei, Gradiştea, Ciolpani, Periş se va putea conecta în proportie de 100%. 

 
Localităţile fără sistem de gestionare a deşeurilor îl vor realiza cel târziu în 2009, în 

primul rând din fonduri europene, pentru a se putea asigura un tarif acceptabil social. Poate fi 
luata în considerare şi opţiunea concesionarii, mai ales acolo unde există servicii de colectare 
realizate pe baza de contract de servicii sau unde populaţia redusă face dificilă organizarea 
unui sistem de gestionare a deşeurilor propriu. 
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7.1.2 Colectarea selectivă a materialelor reciclabile 
 

Colectarea selectiva se va realiza prin doua metode; 
- colectarea selectivă pe 2 sau 3 fluxuri la gospodăriile populaţiei, in pubele de 240 litri sau 

120 litri (în mod exceptional – în saci de plastic); 
- colectarea separata a fractiilor prezente in judet in cantităţi mari (PET şi hartie) prin 

puncte de aport voluntar, in containere de 1,1m3 cu capace adaptate coelctării fractiilor 
respective in culorile si cu signalectica corepunzatoare, amplasate în centrele localitatilor 
sau in locurile cele mai frecventate de public (centre de comuna, magazine, biserici). 

 

 

7.1.3.  Statiile de transfer 
 

Planul pentru amenajarea teritoriului Judetului Ilfov din 2004 propunea 4 zone pentru care 
s-ar fi justificat construirea unor rampe de transfer (vezi mai jos). Dintre acestea, 2 se află în 
nordul judeţului, una în est şi una în sud-vest: 

• Gruiu, Nuci, Moara Vlăsiei, Gradiştea; 
• Ciolpani, Periş; 
• Braneşti, Băneasa, Pantelimon; 
• Domneşti, Ciolpani, Cornetu. 

 
Din punct de vedere economic însă, doar cele două din zona nordică sunt justificate şi 

urmează a se analiza aceasta opţiune comparativ cu cea de depunere directa la rampele 
existente. La Moara Vlasiei trebuie manifestată o atenţie deosebită în alegerea 
amplasamentului, deoarece în zonă există specii protejate. 
 

Zona propusă iniţial în Est se află prea aproape de depozitele existente. Zona din sud-
vest generează o cantitate mult prea redusă de deşeuri, chiar şi pentru o rampă de transfer. 
Pentru aceasta zonă poate fi o opţiune viabilă utilizarea unui container staţionar auto-
compactor, de volum mare.  
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Sursa: Planul judeţean de amenajare a teritoriului, 2004  
 

Orice schemă de organizare a transportului de deşeuri va trebui să ia in considerare  
dificultatile de trafic din zonele limitrofe Bucureştiului, în special în partea  nordică, deşi este 
de aşteptat o  fluidizare a traficului odata cu finalizarea lucrărilor la DN1.  

7.2. Tratarea şi valorificarea deşeurilor 
 
Principala optiune de tratare priveste obtinerea compostului din materialele 

biodegradabile. O parte din deseruri vor fi co-incinerate în cuptoarele de ciment. 

7.3. Depozitarea deşeurilor 
 

Depozitele existente se dovedesc suficiente la un flux al deşeurilor menajere care să nu 
depăşească media anilor 2006-2007, lucru realizabil cu condiţia instituirii colectării selective, 
a colectării şi compostării materialului biodegradabil (ceea ce este impus şi de Directivele 
aplicabile). 

 
In plus, pentru menţinerea sau prelungirea duratei de exploatare normate, principiile de 

buna practică sunt absolut necesare. Intre acestea sunt amintite: 
• respectarea tehnologiei de depunere, răspândire şi compactare la rampa a 

deşeurilor; 
• evitarea depozitării materialelor greu compactabile (materiale de cosntructii); 
• introducerea unor tehnici, utilaje sau metode noi sau inovative prin care să fie 

crescut gradul de compactare al deşeurilor depozitate; 
• evitarea depozitării nămolurilor de la staţiile de epurare.  
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8. EVALUAREA COSTURILOR 

8.1. Introducere 
 

Costurile de investitie si de operare vor cunoaste variatii importante odfatra cu variatiile 
cursului de schimb. Acest lucru trebuie abvut in vedere la alcatuirea bugetelor de investitie 
respective, la care se recomanda incheierea de contracte de headging pentru minimizarea 
acestui risc. 

8.2. Indicatori de cost 
 

Evaluarea investitiilor şi a costurilor de operare s-a realizat pe baza informaţiilor din 
studiile de fezabilitate elaborate de Consultant pentru investiitii similare în alte judeţe din 
Romania. A fost preferata aceasta metoda in lcoul indicilor de cost pe cantitati sau pe 
persoane deservite, deoarece ofera informatii precise, din situatii comparabile.  

8.3. Suportabilitate 
 

Pentru deterimarea unor tarife care sa fie plătitite de populaţie este nevoie de două tipuri 
de analiză:  

• analiza suportabilităţii tarifului (pentru răspunde la întrebarea dacă un client are 
resursele necesare disponibile petnru a plati serviciul de colectare a deşeurilor); 

• analiza disponibilităţii de plată (pentru a răspunde la întrebarea dacă un client este 
dispus, doreşte să plătească pentru  serviciul de colectare a deşeurilor). 

 
 

Metodologia de lucru pentru calculul disponibilităţii de plată a clientului se bazează pe 
distribuirea unui set de întrebări legate de disponibilitatea de plată pentru noua taxă care se 
introduce la nivelul localităţilor vizate şi va fi realizată pentru fiecare proiect în parte, în 
momentul implementării sistemului de colectare a deşeurilor, sau în momentul introducerii 
colectării selective. 

Determinararea suportabilitatii si disponibilitatii face parte din studiul de fezabilitate al 
fiecarui proiect de gestionare a deşeurilor fiind dependente de situaţia locală.   
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8.4. Etapele principale în estimarea costurilor 
 

8.4.1. Infrastructura necesară pentru atingerea obiectivelor propuse 
 
Investiile necesare atingerii obiectivelor propuse: 
Statie de sortare si transfer 1 
Statie de sortare si transfer 2 
Punct de transfer cu container autocompactor 
Statie de tratare fractie biodegradabilă (la depozitul 1) 
Statie de tratare fractie biodegradabilă (la depozitul 2) 
Statie de tratare fractie biodegradabilă (la depozitul 3) 
Statie de sortare la depozitul 3 
Compostor zonal 1 
Compostor zonal 2 
Compostor zonal 3 
Compostor zonal 4 
Statii de compostare oraşenesti (8) 
Total 

Sursa: Estimarea  Consultantului PJGD 
 

8.4.2. Estimarea costurilor unitare 

 
S-a folosit metoda comparării cu proiecte similare (vezi mai sus). Costurile unitare 

sunt echivalente celor din PRGD. 
 
8.4.3. Estimarea costurilor investiţionale şi de O&I pentru PJGD 
 

A. Costurile investiţionale 

 
In situaţia dotării întregii populaţii din Ilfov cu pubele individuale pentru colectare 

selectivă pe 2 sau 3 fluxuri, presupunând că se optează pentru tipodimensiunea de 240 litri şi 
că în cursul anului 2008 ar trebui înlocuite practic toate pubelele existente, iar până în 2012 
ar trebui înlocuite din nou în proporţie de 100%, costurile aceste operaţiuni variază între 8,4 
milioane EUR si 12,6 milioane EUR anual. (vezi tabelul următor). 
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  Tabel 66 Evoluţia populatiei în judeţul Ilfov şi investiţiile în echipamente de colectare 
individuale, scenariul cu pubele de 240 L 

 An 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Populaţia 
urbană 29894 61 836 68 796 68 980 69 120 69 376 69 530 69 720 70 121 72 314 83 142 
Populaţia 
rurală 250 696 220 484 214 778 214 516 214 447 214 264 214 185 214 098 213 737 211 646 202 316 
Populaţia 
totală 280590 282320 283409 283496 283567 283640 283715 283818 283858 283960 285458 

            
Numar de 
gospodarii 103.922 104.563 104.966 104.999 105.025 105.052 105.080 105.118 105.133 105.170 105.725 
numar de 
pubele, 
pentru 
colectarea 
pe 3 fluxuri 311.766 313.689 314.898 314.997 315.075 315.156 315.240 315.354 315.399 315.510 317.175 
numar de 
pubele, 
pentru 
colectarea 
pe 2 fluxuri 207.844 209.126 209.932 209.998 210.050 210.104 210.160 210.236 210.266 210.340 211.450 
Costul 
pubelelor 
pentru 
colectare pe 
3 fluxuri, 
EUR           12.606.240 0 0 0 12.620.400 0 
Costul 
pubelelor 
pentru 
colectare pe 
2 fluxuri, 
EUR           8.404.160 0 0 0 8.413.600 0 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Utilizarea pubelelor de 120 litri in locul celor de 240 litri ar scadea costurile, ca urmare a 
preţului individual mai mic (20-30 EUR/bucata) faţă de pubelele de 240 litri.  

Tabel 67 Evoluţia populatiei în judeţul Ilfov şi investiţiile în echipamente de colectare 
individuale, scenariul cu pubele de 120 L 

 

 An 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Populaţia urbană 29894 61 836 68 796 68 980 69 120 69 376 69 530 69 720 70 121 72 314 83 142 

Populaţia rurală 250 696 220 484 214 778 214 516 214 447 214 264 214 185 214 098 213 737 211 646 202 316 

Populaţia totală 280590 282320 283409 283496 283567 283640 283715 283818 283858 283960 285458 

            
Numar de 

gospodarii 103.922 104.563 104.966 104.999 105.025 105.052 105.080 105.118 105.133 105.170 105.725 

numar de pubele, 
pentru colectarea pe 
3 fluxuri 311.766 313.689 314.898 314.997 315.075 315.156 315.240 315.354 315.399 315.510 317.175 
numar de pubele, 
pentru colectarea pe 
2 fluxuri 207.844 209.126 209.932 209.998 210.050 210.104 210.160 210.236 210.266 210.340 211.450 
Costul pubelelor 
pentru colectare pe 3 
fluxuri, EUR           6.303.120 0 0 0 6.310.200 0 
Costul pubelelor 
pentru colectare pe 2 
fluxuri, EUR           4.202.080 0 0 0 4.206.800 0 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
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Având însă în vedere gradul de umplere (vezi Caietul de Sarcini Cadru al Serviciului de 
salubraitate, elaborat de ANRSC) ce poate fi 70-80%, precum si necesitatea de a fi golite la 
autogunoiera mai des, fapt ce conduce la costuri de transport mai mari, este de preferat să se 
utilizeze pubele de 240 L.  

 
Aceasta însă nu exclude utilizarea pubelelor de 120 litri şi chiar a sacilor de plastic în 

situaţiile în care se justifică, din raţiuni sociale sau de organizare a serviciului de salubritate. 
In cazul acesta, costurile variază între 4,2 milioane EUR si 6,3 milioane EUR, în cazul 
costului de 20 EUR/bucată (vezi tabelul de mai sus). 

Tabel 68 Costurile de investitie in gestionarea deseurilor in judetul Ilfov, statii  
 

Statie Cost, EUR Sursa estimarii 

Statie de sortare si transfer 1 1.200.000,00 Proiect similar al Consultantului in  Gorj 
Statie de sortare si transfer 2 1.200.000,00 Proiect similar al Consultantului in  Gorj 
Punct de transfer cu container autocompactor 300.000,00 Marketing realizat de Consultant 
Statie de tratare fractie biodegradabilă (la 
depozitul 1) 400.000,00 

Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statie de tratare fractie biodegradabilă (la 
depozitul 2) 400.000,00 

Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statie de tratare fractie biodegradabilă (la 
depozitul 3) 400.000,00 

Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statie de sortare la depozitul 3 600.000 Proiect similar al Consultantului in  Gorj 

Compostor zonal 1 1.600.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Compostor zonal 2 1.600.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Compostar zonal 3 1.600.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Compostor zonal 4 900.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statii de compostare orasenesti (8) 1.600.000,00 Experienta Consultant proiect Life Env 
Total 11.800.000,00 N/A 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 
 

Investitii pentru fluxuri speciale de deseuri  Cost, EUR Calcul 
Pubele integrate in peisaj pentru zonele 
turistice 21.000,00 

7 zone turistice x 30 pubele x 100 
EUR/buc 

Containere deseuri periculoase 6.000,00 60 puncte x 1 container x 100 EUR/buc 
Containere deseuri din constructii si demolari 120.000,00 container 4m3 x 100 buc x 300 EUR 
Total 147.000,00   

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
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Tabel 69 Costurile de investitie in gestionarea deseurilor in judetul Ilfov, mijloace de 
transport  

Anul 

calendaristic  UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cantitate 
colectata t/an 37.007,46 37.280,19 37.579,88 48.378,30 55.864,08 56.362,72 56.896,52 57.790,62 60.592,22 
Total volum 
colectat 
compactat m3/an 73.461,48 74.325,17 74.685,24 91.103,78 99.124,38 99.278,20 100.218,44 101.293,66 106.204,23 

Total cantitate 
colectata de la 
agentii economici t/an 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

Total volum 
compactat 
colectat de la 
agentii economici m3/an 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 
Total volum 
colectat, populatie 
si agenti 
economici m3/an 81.861,48 82.725,17 83.085,24 99.503,78 107.524,38 107.678,20 108.618,44 109.693,66 114.604,23 

Autogunoiere 

autocompactoare 

(2 curse/sapt.)                     
Numar de unitati 
transport 6m3 nr. 122 124 124 152 165 165 167 169 177 
Numar de unitati 
transport 8m3 nr. 92 93 93 114 124 124 125 127 133 
Numar de unitati 
de transport 10 
m3 nr. 73 74 75 91 99 99 100 101 106 
Numar de unitati 
de transport 12 
m3 nr. 61 62 62 76 83 83 84 84 89 
Numar de unitati 
de transport 16 
m3 nr. 46 46 47 57 62 62 63 63 66 

Cost total unitati 
de 12m3 

EUR 
fara 
TVA 10.980.000 11.160.000 11.160.000 13.680.000 14.940.000 14.940.000 15.120.000 15.120.000 16.020.000 

Cost unitar 
autogunoiera 
compactor 12 m3, 
EUR 180000                   
                      
Numar de unitati 
de tranport de 
12m3, pentru 
populatie si agenti 
economic nr. 68 52 52 62 67 67 68 69 72 
Cost total unitati de 
12m3 EUR 12.240.000 9.360.000 9.360.000 11.160.000 12.060.000 12.060.000 12.240.000 12.420.000 12.960.000 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
Până la sfârşitul anului 2013 vor trebui practic înlocuite toate vehiculele vechi (cu 

prioritate cele mai vechi de 8 ani) şi procurate de către operatori un număr de 62-72 
autogunoiere autocompactoare, cu o valoare totală cuprinsă între 12 milioane de EUR şi 13 
milioane de EUR. 



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 170

 

B. Costurile de operare şi intreţinere (O&I) 

 

Tabel 70 Costurile de operare a noilor investii in gestionarea deseurilor in judetul Ilfov 
 

Statie Cost de operare, EUR/an 
Statie de sortare si transfer 1 60.000,00 
Statie de sortare si transfer 2 60.000,00 
Punct de transfer cu container autocompactor 10.000,00 
Statie de tratare biodegradabile (la deponia 1) 50.000,00 
Statie de tratare biodegradabile (la deponia 2) 50.000,00 
Statie de tratare biodegradabile (la deponia 3)  50.000,00 
Compostor zonal 1 20.000,00 
Compostor zonal 2 20.000,00 
Compostar zonal 3 20.000,00 
Compostor zonal 4 15.000,00 
Statii de compostare orasenesti (8) 40.000,00 
Total 395.000,00 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

 

 

B. Costurile totale 

 
Investitiile necesare se ridică la 11947000 EUR, iar costurile de operare la 395,000 

EUR anual (exclusiv costurile de colectare şi trasnport). La acestea se aduga costurile de 
colectare si transport, precum si costurile cu dezvoltarea sistemelor respective (studii de 
fezabilitate, proiecte tehnice, cereri de finanţare, dezvoltari instituţionale). 
 
8.4.4     Estimarea  capacităţii de plată pentru serviciile de salubrizare 
 

Capacitatea de finanţare a investiţiilor s-a calculat pornind de la disponibilul 
autoritatilor locale, iar suportabilitatea tarifelor s-a calculat prin aplicarea procentului de 1,5% 
asupra venitului mediu net per familie. 

 
Conform Legii  nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  Art. 42 –  

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii 
publice pe clasificaţia uncţională pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt 
prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. 
 
Conform aceluiaşi articol informaţiile financiare includ: 
 

a) valoarea totală a proiectului; 
b) creditele de angajament; 
c) creditele bugetare; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie; 
e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizată şi în cazul obiectivelor în derulare; 
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune. 
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Informaţiile nefinanciare includ: 

a) strategia în domeniul investiţiilor, care va cuprinde obligatoriu priorităţile 
investiţionale şi legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină 
introducerea în programul de investiţii a obiectivelor noi, în detrimentul celor în 
derulare; 
b) descrierea proiectului; 
c) stadiul fizic al obiectivelor. 

 
Aceeaţi lege stabileşte gradul maxim de indatorare: Unităţilor administrativ-teritoriale li 

se interzice accesul la împrumuturi sau să  garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul 
datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, 
dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 
contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 30% din totalul veniturilor 
prevăzute la art.5 alin.(1) lit.a). ( Art. 5. – (1) Veniturile bugetelor locale se constituie din: a) 
venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri) 

 
Institutul de Politici Publice a întreţinut o bază de date cu execuţia bugetelor locale din 

România, între anii 2002 şi 2004, care a fost utilizată în calcularea capacitatii investiţionale a 
autorităţilor publice din judeţul Ilfov. 

 

Tabel 71 Capacitatea investiţională a autorităţilor publice din judeţul Ilfov, 2004 
 

An 2004 2004 raport indicatori 

Judet ILFOV ILFOV TOTAL JUDET 2004/ 

Localitate TOTAL JUDET Consiliul judetean Consiliul judetean 2004 

Venituri (in milioane lei cu o zecimala) 

venituri totale 2.929.919,20 555.846,60 5,27 

venituri proprii 2.075.750,40 304.838,70 6,81 
Sursa: Institutul de Politici Publice, Baza de date privind execuţia bugetelor locale  
 
An 2004 2004 raport indicatori 

Judet ILFOV ILFOV TOTAL JUDET 2004/ 

Localitate TOTAL JUDET Total comune Total comune 2004 

Venituri (in milioane lei cu o zecimala) 

venituri totale 2.929.919,20 1.806.884,30 1,62 

venituri proprii 2.075.750,40 1.270.238,10 1,63 
Sursa: Institutul de Politici Publice, Baza de date privind execuţia bugetelor locale  
 
 
An 2004 2004 raport indicatori 

Judet ILFOV ILFOV TOTAL JUDET 2004/ 

Localitate TOTAL JUDET Total orase Total orase 2004 

Venituri (in milioane lei cu o zecimala) 

venituri totale 2.929.919,20 567.188,30 5,17 

venituri proprii 2.075.750,40 1.270.238,10 4,15 
Sursa: Institutul de Politici Publice, Baza de date privind execuţia bugetelor locale  
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An 2004 2004 raport indicatori 

Judet ILFOV ILFOV TOTAL JUDET 2004/ 

Localitate TOTAL JUDET Total orase Total orase 2004 

Venituri (in milioane lei cu o zecimala) 

venituri totale 2.929.919,20 567.188,30 5,17 

venituri proprii 2.075.750,40 500.673,60 4,15 
Sursa: Institutul de Politici Publice, Baza de date privind execuţia bugetelor locale  
 

Institutul de Politici Publice nu a mai întreţinut această bază de date din anul 2005, 
ultimele date disponibile centralizate fiind pentru anul 2004. Din acest motiv, capacitatea de 
finanţare a investiţiilor pe anul 2007 a fost calculată prin compararea bugetului judeţean Ilfov. 
 

În anul 2007, bugetul prevăzut pentru Consiliul Judeţean Ilfov este de 77.005.624 
RON, din care venituri proprii 38,848.104 RON: 

 

Tabel 72 Capacitatea investiţională a autorităţilor publice din judeţul Ilfov, 2007 
 

 2004 2007 crestere 

30% din 
venituri 
proprii, RON 

 Categorie de 
venituri RON, nominal RON, nominal     

Venituri totale 55.584.600,00 77.005.624,00 1,39 N/A 

Venituri proprii 30.483.800,00 38.848.104,00 1,27 11.654.431 
Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 
Aplicand coeficientii de crestere astfel determinati la bugetul consolidat al intregului 

judet Ilfov, rezultă: 
 
Categorie de 
venituri, RON 2004 2007 

30% din venituri 
proprii 

venituri totale 292.991.920,00 405.904.254,53 N/A 
venituri proprii 207.575.040,00 264.530.561,86 79.359.168,56 

  
EUR (1 EUR = 3,61 
RON) 21.922.422,25 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 
 

Prin urmare, capacitatea de co-finantare proprie, în cazul împrumuturilor sau 
co-finanţării locale a proiectelor europene, a autorităţilor locale din judeţul Ilfov 
(Consiliile locale şi Consiliul Judeţean Ilfov) se ridică la aproape 80 milioane RON/an, 
echivalent a aproximativ 22 milioane EUR.  

 
Comisia Naţională de Prognoză estimează pentru anii 2008-2013 un curs de schimb 

de 3,1 RON/EUR, ceea ce ar conduce la o capacitate de co-finanţare calculată ca mai sus de 
aproximativ 25,6 milioane EUR anual. 
 

În anul 2004, total cheltuieli de investiţii pentru judeţul Ilfov au însumat 52.184.510 
RON. Aplicand coeficientul de creştere al veniturilor totale la aceasta categorie de cheltuieli, 
rezultă pentru 2007 un total alocat cheltuielilor de capital de  aproximativ 72.500.000 RON, 
echivalent cu 23,4 milioane EUR, la cursul estimat de Comisia Naţională de Prognoză. 
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Prin însumarea capacitatii de co-finanţare cu cheltuielile de capital, rezultă o 

capacitate de investiţie anuală consolidată la nivelul judeţului Ilfov de 49 milioane 
EURO anual (pentru toate investitiile publice). 

 
Este dificil de estimat cât anume revine potenţialelor investitii în salubritate din 

această sumă, deoarece se poate presupune că există o repartizare între categoriile de 
investiţii publice, dintre care cele mai semnificative sunt următoarele: 

• educaţie/invaţământ 
• drumuri 
• apă/canal 
• salubritate 
• pază şi ordine 
• administraţie şi alte cheltuieli publice 

 

Tabel 73 Prognoza venitului salarial mediu in Romania  

 
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, Prognoza pe termen mediu, noiembrie 2007 
 

 
Câştigul salarial mediu net raportat de Comisia Naţională de Prognoză a fost utilizat 

pentru a calcula capacitatea de plată pentru servicii de salubritate. 
  
 Conform informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în luna octombrie 
2007, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1471 lei, cu 4,3% mai mare faţă de luna 
precedentă. 

 
Câştigul salarial mediu nominal net realizat a fost de 1084 lei, în creştere faţă de luna 

precedentă cu 44 lei (4,2%).  
 
 Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în 
activităţile de transporturi aeriene (2786 lei), iar cele mai mici în industria de prelucrare a 
lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei (631 lei). 
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În anul 2006 câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie a fost de 1146 lei, în 

creştere cu 18,4% (+178 lei) faţă de anul 2005. Câştigul salarial mediu lunar net la nivelul 
economiei naţionale (866 lei) a înregistrat o creştere de 16,1% (+ 120 lei), comparativ cu anul 
precedent. 

 
În anchetele sale, Institutul de Statistică ia în considerare însă numai veniturile 

salariale nete. In realitate, mai ales in zonele rurale, cum este cazul judeţului Ilfov, o parte 
importantă din venituri nu constă în veniturile salariale. Deşi nu există o statistică recentă a 
categoriilor de venituri pentru subzistenţă, un studiu din anul 2000 comandat de Banca 
Mondiala identifică un procent de 61% venituri nesalariale pentru România (vezi tabelul 
următor).  

 
 
 

Tabel 74 Structura veniturilor familiale 
 
 România (1996) România (1999) 
v. salariale 45 39 
v. private 
nesalariale  

39 41 

transferuri 
sociale 

16 20 

Surse: Milanovic, B. (1999, WB); Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei, CNS, 1/1997 şi 1/2000  

 
Prin urmare, capacitatea de plată a populaţiei este mai mare decat cea determinata 

din veniturile salariale. 
 
Populaţia judeţului va cunoaşte o creştere uşoară în orizontul de calcul, dupa datele 

Institutului National de Statistică (a se vedea tabelul următor). 
 

 An 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Populaţia urbană 29894 61836 68796 68980 69120 69376 69530 69720 70121 72314 83142 

Populaţia rurală 250696 220484 214778 214516 214447 214264 214185 214098 213737 211646 202316 

Populaţia totală 280590 282320 283409 283496 283567 283640 283715 283818 283858 283960 285458 



Pe baza datelor demografice menţionate a fost calculat venitul mediu net pe familie şi capacitatea de plată pentru serviciile de 
salubritate, în judeţul Ilfov (a se vedea tabelele următoare). 

Tabel 75  Date de intrare pentru estimarea capacitatii de plata a populatiei judetului Ilfov 
Populatia judetului Ilfov, locuitori 280.037 

Numarul de locuinte in judetul Ilfov 102.407 
Numarul de membri per familie, in judetul Ilfov 2,734549396 
Numarul de salariati in 2005 in judetul Ilfov 75.100,00 
numarul mediu de salariati per gospodarie 0,733348306 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 

Tabel 76  Proiecţia capacităţii de plată a populaţiei judeţului Ilfov 
Anul  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Venitul salarial mediu net, 
RON/luna 746,00 866,00 1.026,00 1.160,00 1.282,00 1.395,00 1.511,00 1.635,00 1.770,00 
Venitul salarial per familie 547,08 635,08 752,42 850,68 940,15 1.023,02 1.108,09 1.199,02 1.298,03 
Venitul de subzistenta 
(=venit salarial + nesalarial 
+ transfer) 1.402,76 1.628,41 1.929,27 2.181,24 2.410,65 2.623,13 2.841,25 3.074,42 3.328,27 
Capacitatea de plata a 
populatiei pentru 
salubritate, 
RON/luna.gospodarie 8,21 9,53 11,29 12,76 14,10 15,35 16,62 17,99 19,47 
Total capacitate de plata 
populatia judetului, 
RON/luna 840.369,00 975.549,00 1.155.789,00 1.306.740,00 1.444.173,00 1.571.467,50 1.702.141,50 1.841.827,50 1.993.905,00 
Total capacitate de plata 
populatiia judetului, 
RON/lan 10.084.428,00 11.706.588,00 13.869.468,00 15.680.880,00 17.330.076,00 18.857.610,00 20.425.698,00 22.101.930,00 23.926.860,00 
Total capacitate de plata a 
populatiei judetului, 
EUR/an 3.253.041,29 3.776.318,71 4.474.021,94 5.058.348,39 5.590.347,10 6.083.100,00 6.588.934,84 7.129.654,84 7.718.341,94 

Sursa: Calculul Consultantului PJGD 

 
 
 



 
Socotit asupra veniturilor salariale, capacitatea de plată a populaţiei din Ilfov pentru 

salubritate variază între 3.253.041,29 EUR anual în 2005,  6.083.100,00 EUR anual in 2010 
şi 7.718.341,94 EUR anual în 2013. 

 
Aplicarea coeficientului de 1,5% asupra veniturilor salarile conduce la obţinerea unei 

disponibilităţi de plată pentru salubritate mai mari dar comparabile cu tarifele practicate în 
2005-2006 pentru colectarea deşeurilor menajere în judeţ. 
 
8.4.5      Compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale 
 

Costurile investitionale sunt de aproximativ 12 milioane EUR, numai pentru utilajele de 
compostare si sortare si pubelele speciale necesare colectării deseurilor din constructii si 
demolari si a celor cu design deosebit necesar zonelor turistice. Acestea urmeaza să se 
realizeze în perioada 2008-2010, adică în 4 ani.  

Comparat cu capacitatea totală de investitie a judetului, de 49 milioane EUR/an, 
aceasta suma apare ca semnificativă.  

In cazul realizării investiţiei cu capital privat, populaţia ar urma să plateasca acesta 
suma prin intermediul amortizărilor anuale, pentru o durată de viaţă de 10 ani în cazul 
investitiilor în statii de sortare utilaje de compostare şi alte asemenea, adică o suma de 1,2 
milioane EUR anual.  

Presupunând un tarif de colectare de 3 EUR/gospodarie.luna pentru cele 102.000 
gospodării ale judeţului, suma ce ar urma sa fie platita pe an pentru colectar ar fi de 
3.672.000 ERU anual. Adăugand 1.200.000 EUR amortizările calculate mai sus, rezultă plata 
a aproximativ 4,9 milioane EUR anual, ce s-ar situa în limitele capacităţii de plată începând 
cu anul 2009. 

Totuşi, dacă se adaugă  mijloacele de transport suplimentare necesare si inlocuirea 
pubelelor, necesitatile de investitie se afla la limita capacitatilor de plată publice şi ale 
populaţiei. 
  
8.4.6  Ajustări ale PJGD pentru a nu se depăşi capacitatea de plată 
 

În absenţa unor determinări statistice şi a unor măsuratori pentru judeţul Ilfov, cantităţile 
au fost estimate prin metode indirecte, prin indici de generare, de colectare, de valorificare 
proveniti din medii naţionale sau din studii de caz. Prin urmare, valorile de investiţie sunt 
indicative deoarece depind foarte mult de capacitatea utilajelor, de numărul şi amplasarea 
diverselor puncte de colectare, de reciclare de valorificare sau de eliminare. 

A fost analizată în principal opţiunea de gestionare a deseurilor în judeţ fără incinerare 
(în afara deşeurilor  periculoase din deşeurile menajere şi a situaţiei speciale a co-incinerarii 
în cuptoare ale industriei cimentului). O parte din fluxuri au fost determinate cu un grad ridicat 
de incertitudine (deşeurile din construcţii şi demolări şi DEEE) ceea ce înseamnă că odată cu 
determinările şi masurătorile fluxurilor respective, capacităţile ar putea să difere de cele 
estimate iniţial. 

Decizia privind înfiinţarea unui incinerator pentru deşeuri menajere depinde de fluxurile 
de deşeuri din Municipiul Bucuresti, urmând a se lua la nivelul Regiunii. In cazul în care 
decizia este pozitivă poate fi necesară revizuirea planului de gestionare a deşeurilor în Ilfov.  

Aceasta nu exclude situaţia necesităţii unor utilaje de incinerare de capacitate redusă 
sau pentru scopuri speciale (cum ar fi pentru deşeurile periculoase din deşeurile menajere 
sau pentru resturile de la sortare) dacă se dovedesc necesare şi corespund cerinţelor de 
protecţia mediului. 

 
Un rol important în menţinerea unor valori reduse ale investitţilor pentru salubritate îl 

are capacitatea de depozitare ridicată în regiune, suficientă pentru cantităţile ce se 
prognozează să se genereze. 



 
 
9. MĂSURI DE IMPLEMENTARE 

9.1. Estimarea necesarului de studii care  contribuie la atingerea ţintelor 

 
Studiile necesare se referă la: 

• sprijinirea implementării planului în întregimea sa şi sprijinirea monitorizării (măsuri 
„orizontale” de implementare); 

• fundamentarea investiilor necesare (studii de pre-fezabilitate şi de fezabilitate), legate 
de obiectivele stabilite in Plan. 

 
a) Prognozarea cantităţilor de deşeuri bazata pe date de intrare care au la baza 

masuratori 
b) Studiu pentru infiinţarea unui sistem de raportare operativ (posibil on-line) privind 

informaţiile relevante pentru implementarea şi monitorizarea PJGD Ilfov  
Justificare  

Datele necesare monitorizării planului se află la diverse institutii descentralizate si de-
concentrate ale statului, la entitati private, astfel incat colectarea informatiei relevante pe baze 
ad-hoc este dificilă şi costisitoare. O baza de date întreţinută de factorii responsabili, posibil 
de alimentat şi de interogat operativ va facilita implementarea şi monitorizarea planului. 
 
c) Studiu de pre-fezabilitate privind înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă la 

nivel judeţean 
Justificare  

Cantiăţile colectate, transportul acestora şi procesarea deşeurilor separate reprezintă o 
activitate economică, a carei desfaşurare în regim privat necesită îndeplinirea unor condiţii de 
volum şi de calitate a colectării, ca şi amplasamente ce minimizează costurile de transport. 
 
 
d) Studiu pentru estimarea compoziţiei deşeurilor menajere prin măsurare 
Justificare  

Studiul compoziţiei  deşeurilor constituie baza conceperii unor proiecte de colectare  
comunală a deşeurilor şi al proiectarii unor instalaţii de reciclare şi de eliminare a  deşeurilor 
de capacitate corespuzatoare. In cazul delegării de gestiune, Regulamentele şi Caietele de 
Sarcini trebuie sa tina seama de fluxurile şi compoziţia deşeurilor menajere.   

Dimensionarea investiţiilor legate de managementul deşeurilor pe baza mediilor naţionale 
poate duce la o sub- sau la o supra-dimensionare a investiţiilor necesare pentru 
managementul deşeurilor; structura specifică a deşeurilor din judeţul Ilfov trebuie cunoscută 
prin măsurare.  
 
e) Studiu de prefezabilitate in vederea obtinerii unor date de pornire pentru 

planificarea gestiunii deşeurilor în vederea estimării capacităţii unor instalaţii noi 
de tratare şi înlăturare a deşeurilor (sistem de masurare a indicatorilor din PJGD); 
analiza datelor de intrare, altele decat cele de raportare a cantitatilor de deseuri, 
pentru Înregistrarea efectelor schimbării condiţiilor socio-economice locale 

Justificare 
Sistemul de jalonare (ex-ante şi ex-post) va fi alcătuit astfel încât să fie utilizabil atât în 

planificarea dimensionarii instalatiilor cât şi în evaluarea ex-post, foarte utilă în special în 
pregătirea proiectelor ce vor fi finanţate din Fondurile Structurale. Indicatorii de monitorizare 
trebui perfectionaţi in timp in ce priveşte sursele şi structura acestora. 
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f) Auditul sistemului de management integrat al deşeurilor şi pregătirea, controlul şi 
evaluarea eficienţei măsurilor în ce priveşte atractivitatea şi eficienţa economică a 
reciclarii şi valorificării deşeurilor 

Justificare  
Odată pus în practica, sistemul de colectare selectivă va trebui auditat, atât în ce priveşte 

eficienţă economică cât şi gradul in care răspunde aşteptărilor populaţiei. 
 
g) Studiu de fezabilitate privind investitiile necesare procesării deşeurilor 

biodegradabile 
Justificare  

In prezent nu există capacitate de procesare semnificativă in judeţul Ilfov. Efortul 
investional este foarte mare, într-o primă etapă este posibil ca sectorul privat sa nu fie 
interesat in dezvoltarea unor astfel de capacităţi, astfel încât este recomandabila intervenţia 
publică, posibilă prin fondurile europene (POS –Protectia Mediului, Axa prioritara 2). Pentru 
acestea este nevoie însă de studii de fezabilitate detaliate. Este de aşteptat ca localităţile să 
se asocieze pentru a se asigura fluxul de deşeuri biodegradabile ce ar face posibilă operarea 
în condiţii economice.   
 
c) Studiu de fezabilitate pentru statiile de transfer si statiile de sortare 
Justificare  

Trebuie decis amplasamentul precis al staţiilor, stabilită capacitatea de procesare şi 
realizată organizarea instituţională. Acestea pot fi finantate din fonduri europene, pentru care  
sunt necesare studii de fezabilitate detaliate. 
 
d) Analiza de piaţă privind generarea şi reutilizarea deşeurilor din constructii 
Justificare  

Va exista o cantiate semnificativă a acestor tipuri de deşeuri în urma intensificării 
construcţiilor pentru zone rezidentiale. 
 
e) Studiu privind disponibilitatea capitalului privat de a investi în salubritate şi masuri 

posibile de atragere a acestuia; ghid pentru delegarea gestiunii salubritatii de catre 
localitatile mici 

Justificare  
Cerinţele documentaţiei de atribuire, aşa cum au fost ele definite de ANRSC, precum si 

prevedereile legislatiei privind achizitiile publice aplicabile necesita un efort de elaborare 
deosebilt, care nu este intodeauna usor de depus cu resursele limitate ale localitatilor mici. 
 
f) Studii de fezabilitate pentru introducerea colectariii selective in localitatile unde nu 

exista sistem de colectare de deseuri menajere sau unde colectarea deseurilor are 
loc pe baza unor contracte de servicii temporare 

Justificare   
Acolo unde nu există astfel de sisteme, acestea pot fi introduse prin finantare din fonduri 

europene, care insa necesita studii de fezabilitate aprofundate. Vor fi incurajate in acest sens 
partenriatele, atat intre localitatile interesate cat si cu Consiliul Judetean Ilfov. 
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9.2. Estimarea necesarului de investitie pentru atingerea tintelor 

 
Statie Cost, EUR Sursa estimarii 

Statie de sortare si transfer 1 1.200.000,00 Proiect similar al Consultantului in  Gorj 
Statie de sortare si transfer 2 1.200.000,00 Proiect similar al Consultantului in  Gorj 
Punct de transfer cu container autocompactor 300.000,00 Marketing realiat de Consultant 

Statie de sortare 600.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statie de tratare biodegradabile (la deponia 1) 400.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statie de tratare biodegradabile (la deponia 2) 400.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statie de tratare biodegradabile (la deponia 3)  400.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Compostor zonal 1 1.600.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Compostor zonal 2 1.600.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Compostar zonal 3 1.600.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Compostor zonal 4 900.000,00 
Proiect similar al Consultantului in 
Prahova 

Statii de compostare orasenesti (8) 1.600.000,00 Experienta Consultant proeict Life Env 
Total 11.800.000,00 N/A 
   
Investitii pentru fluxuri speciale de deseuri  Cost, EUR Calcul 
Pubele integrate in peisaj pentru zonele 
turistice 21.000,00 

7 zone turistice x 30 pubele x 100 
EUR/buc 

Containere deseuri periculoase 6.000,00 60 puncte x 1 container x 100 EUR/buc 
Containere deseuri din constructii si demolari 120.000,00 container 4m3 x 100 buc x 300 EUR 
Total 147.000,00   

 
La acestea se adaugă investiţiile ce vor fi realizate de sectorul de afaceri, pentru 

procesarea DEEE, VSU şi a deşeurilor din construcţii şi demolari. 
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9.3 Estimarea necesarului de instruire  

 
Tematica instruirii resursei umane necesare pentru atingerea tintelor si obiectivelor 

prevazute in  plan  se grupează după cum urmează: 
 
A) Instruire in domeniul achiziitiilor publice  
 
Obiective: 

• familiarizarea functionarilor publici cu procedura de achizitie publică; 
• imbunatatirea expertizei administratiei publice locale pentru elaborarea sarcinilor si  

formularea unor criterlii de evaluare a ofertelor in concordanta cu necesitatile locale 
(planificarea achiziţiilor tinand cont de termele pentrzu atingerea tintelor si de  
termenele legale pentru intocmirea unei oferte, astfel incat sa se obtina oferte 
corepsunzatoare).  

 
 
Rezultate asteptate: 

- cresterea capacitatii de intocmire a documentaţiilor de atribuire pentru furnizare 
servicii şi bunuri; 

- cresterea capacitatii de planificare si de derulare a activitătilor: 
 
Aceasta instruire este necesara in special localitatilor din mediul rural al Jduetului Ilfov. 
 
B) Instruire in domeniul aspectelor  tehnice si legale in activitatea de management a 
deseurilor, si anume:  
 
- Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor  
- Depozitarea controlată a deşeurilor municipale  
- Înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora  
- Maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice   
- Curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ  
- Sortarea deşeurilor municipale  
- Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor 

toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special.  
 

 
Obiective: 

• cresterea gradului de intelegere a concluziilor  formulate in studiile de 
oportunitate in vederea utilizării acestora in documentatia de atribuire a 
contractelor de concesiune 

 
Rezultate asteptate 

- îmbunatatirea expertizei functionarilor publici cu privire la intocmirea unor 
documentatii de delegare de gestiune prin concesiune a actvitatilor care tin de 
mangementul deseurilor  

- creşterea capacitatii de negociere a  contractelor de concesiune  a autoritatilor locale 
in relaţia cu operatorii de salubritate 
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C) Instruire in domeniul proiectelor de investitii in domeniul gestionarii deseurilor si 
asigurarea lucrului cu consultanti 
 
Obiective: 

- familiarizarea  cu caracteristicile unui proiect de investitie si cu ciclul unui astfel de 
proiect: identificare, pregatire,  implementare; 

- dezvoltarea abilitatilor functionarilor publici d a lucra cu consultanti/proiectanti implicati 
in realizarea proiectelor de investitie in domeniul gestionarii deseurilor. 

 
 
Rezultate asteptate 

• creşterea capacitatii de identificare de proiecte de investitie in domeniul 
gestionării deşeurilor  pornind de la necesităţile locale; 

• disponibilzarea intr-un timp scurt a datelor de intrare necesare pentru 
realizarea fundamentarii tehnice si ecomice a proiectelor de investitie; 

• imbunatatirea capacitatii autortatilor locale de a detalia criteriile calitative 
pentru angajarea de firme specilaizate in dezvoltarea de proiecte de investitie 
in domeniul gestionarii deseurilor; 

• cresterea capacitatii autoritatilor locale de implementa un proiect de investitie 
datorita participarii acestora la faza de pregatire a proiectului 

 
 



 
Domeniu Obiective 

principale 
Obiective secundare Măsuri de implementare 

1.1.1. Elaborarea si mentinerea la zi a unor 
documente de orientare şi indrumare pentru 
dezvoltarea institutionala in domeniul 
gestiunii deşeurilor, atât pentru localitati şi 
asociaţii intercomunitare cât şi pentru 
colaborarea acestora cu asociatii de gestiune a 
deseurilor de ramura (DEEE, PET etc.) ce 
activează pe plan judeţean.  

-Organizarea de şedinţe de lucru cu 
primariile pentru foramrea de asociaţii 
intercomunitare pentru gestiune deşeurilor, 
unde se justifică economic (in special in 
zona de nord a judetului Ilfov). 
-Derularea unor actiuni de  instruire în 
domeniul proiectelor de investiţii în 
domeniul gestionarii deşeurilor în special 
cu personalul primăriilor din mediul rural- 
utilizarea POS capacitate administrativa 
(din fondurile structurale) pentru finantarea 
acestei actiuni. 
-Includerea în caietele de sarcini şi în 
regulamentele de salubritate a obligativităţii 
furnizării de inforamtii privind organizarea 
gestionării fluxurilor de deşeuri speciale 
(DEEE, VSU) şi a monitorizării colectării 
selective.  
 
 

1.Dezvoltarea unei 
politici locale si 
contributia la 
formularea unei 
politici regionale, 
aplicarea legislatiei 
de mediu 
(nationnale si 
comunitare) pe plan 
local 

1.1. Elaborarea de 
reglementări 
specifice judetene si 
locale în 
concordanţă cu 
politica si legislatia 
naţională de 
gestionare a 
deşeurilor,  cu 
directivele si 
documentele 
programatice ale 
Uniunii Europene 
 

1.1.2. Incurajarea si sprijinirea autorităţilor 
locale din judeţul Ilfov în elaborarea 
strategiilor locale de gestiune a deseurilor, 
in adaptarea Regulamentului cadru de 
gestiune a deseurilor la situatia locala si in 
alegerea celei mai potrivite forme de 
organizare a salubritatii (gestiune proprie sau 
gestiune delegata) şi în selectarea domeniilor 
de salubritate pentru care se propune gestiune 
delegata. 

-Derularea de schimburi de experienta intre 
Consiliul Judetean si loclaitatile judeteului, 
in special cele rurale privind elaborarea de 
Strategii locale de gestionare a deseurilor.  
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Domeniu Obiective 
principale 

Obiective secundare Măsuri de implementare 

  1.1.3. Conştientizarea populaţiei pentru 
sprijinirea actiunilor de organizare a 
serviciilor de salubritate sau de delegare a 
acestora (acolo unde nu exista astfel de 
servicii)  si stimularea participării acesteia la 
dezbaterile publice în legatură cu 
Regulamentele serviciilor de salubritate şi cu 
urmărirea îndeplinirii indicatorilor de 
performanţă. 

Includerea în contractele de concesiune a 
unor clauze legate de realizarea de către 
concesionar a unor campanii de informare 
a populaţiei privind iniţierea şi/sau 
dezvoltarea de sisteme de colectare 
selectiva.  Rolul acestor campanii este de 
stimulare a creşterii participării populaţiei la 
colectarea selectivă ca urmare a informării 
acesteia cu privire la rolul acestui sistem. 
 
Includerea în strategiile de dezvoltare 
locală a unor campanii de informare 
publica cu privire la sistemul de colectare 
selectiva, in cazul localităţilor în care 
gestionarea se realizează de către 
departamente ale primăriei cu sau fără 
personalitate juridică. 
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Domeniu Obiective 
principale 

Obiective secundare Măsuri de implementare 

 1.2. Sporirea 
eficientei aplicarii 
legislatiei de mediu, 
nationale si 
comunitare, pe plan 
judetean si local. 

1.2.1. Asigurarea derulării eficiente a acţiunilor 
de control privind respectarea legislaţiei de 
gestionare a deşeurilor şi eliminiarea cauzelor 
şi consecinţelor unor astfel de cazuri. 

Cooperarea autorităţilor locale cu organele 
de control (inspecţie, garda de mediu), 
furnizarea de informaţii privind situatia 
locală.   
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1.2.2. Întărirea cooperării între instituţiile 
descentralizate si deconcentrate în 
depistarea, analizarea şi eliminarea cazurilor 
de incălcare a legislaţiei de gestiune a 
deşeurilor; creşterea eficienţei dialogului între 
structurile autorităţii centrale şi locale în acest 
sens. 

Organizarea de întilniri de lucru şi 
schimburi de experienţă.  

  

1.2.3. Sporirea rolului şi eficienţei acţiunilor de 
prevenire, prin atenţionări şi prin acţiuni de 
popularizare a  legislaţiei în domeniu. 

Organizarea de întilniri de lucru şi 
schimburi de experienţă. 
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1.3.1.Informarea intensivă a tuturor  factorilor 
interesaţi/implicaţi referitor la legislaţia de 
protecţie a mediului 

Participarea la emisiuni radio şi TV, 
organizarea de dezbateri publice. 

 

1.3.2. Creşterea importanţei activităţilor de 
monitorizare şi control efectuate de autorităţile 
competente, sporirea relevanţei acestora 
pentru formularea de politici de dezvoltare 
locala şi de gestionare eficientă a deşeurilor 
pe plan local. 

Intâlniri cu factorii de decizie din MMDD, 
solicitarea de informatii privind 
organizarea acţiunilor pe plan naţional, 
regional  şi judeţean. 

 

1.3. Creşterea 
eficienţei 
implementării 
legislaţiei în 
domeniul gestionării 
deşeurilor 

1.3.1. Asigurarea cooperarii eficiente cu 
actiunile derulate pe plan national si regional. 
Cunoasterea detaliata a sarcinilor, obligatiilor 
asistentei tehnice angajate pe plan national, a 
prevederilor caietelor de sarcini si a 
contractelor respective; asigurarea reflectarii 
intereselor si caracteristicilor specifice locale 
in produsele acestora.  

Intâlniri cu factorii de decizie din MMDD, 
solicitarea de informatii privind 
organizarea acţiunilor pe plan naţional, 
regional  şi judeţean.  
Instituirea unui sistem de cooperare intre 
Consiliul Judetean si APM Ilfov. 

2.1.1 Crearea de condiţii pentru o structura 
institutionala mai eficienta in ceea ce piveste 
aspectele de management al deşeurilor. 
 

Organizarea de partenareiate si asociatii 
intercomunitare şi introducerea acestei 
tematici periodic in sedintele Consiliului 
Judeţean Ilfov; recomandarea acestei 
tematici pentru sedintele Consiliilor locale. 

2. Aspecte 
instituţionale şi 
organizatorice 

2.1 Dezvoltarea 
instituţiilor 
regionale şi locale 
şi organizarea 
structurilor 
instituţionale în 
vederea 
conformării cu 
cerinţele naţionale 

2.1.2. Intărirea capacităţii administrative a 
instituţiilor guvernamentale la nivel de 
instituţii regionale, judeţene şi locale cu 
competenţe şi responsabilităţi pentru 
implementarea legislaţiei şi controlului în 
domeniul gestionării deşeurilor. 

Includerea in protofoliul de instruire 
persoanl a subiectelor de tehnica 
gestionarii deseurilor, achizitii publice, 
prin solcitarea organizarii si 
participarea la cursuri organizate de 
INA si de alte institutii de instruire. 
Utilizarea POS Capacitate 
administrativa şi resurse umane în 
acest scop. 
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3.1.1. Adaptarea schemelor de personal, a 
organigramelor autoritatilor locale si a 
fiselor de post la situaţia fiecăreia 
(organizarea salubrităţii în gestiune proprie, 
printr-un SA deţinut de autoritatea publică, sau 
prin delegare de gestiune), inclusiv pentru 
iniţierea sistemului. 

Introduecerea in fisda postului a 
responsabilitatilor de mediu, in fiecare 
primarie. 

3.1.2. Instruirea corespunzatoare a 
personalului implicat, in functie de fisa 
postului si de modul de organizare a 
salubritatii (personal instruit corespunzator 
pentru licentierea ANRSC in cazul serviciilor 
organizate in gestiune proprie si personal 
instruit in urmarirea indicatorilor de perfomanta 
de catre operatorul privat - in cazul delegarii 
de gestiune). 
Proiectarea unui program de instruire pentru 
instituţii regionale şi locale în: 
– Domeniul administrativ 
– Domeniul juridic 
– Controlul tehnic al instalaţiilor 
Înregistrarea de date 

Organizarea de instruire în domeniul 
aspectelor  tehnice şi legale in activitatea 
de management a deseurilor, ca parte a 
proiectelor de investitie. 
Organizarea de cursuri de pregatire, prin 
solicitarea INA. 
Procurarea de documentaţie relevantă 
pentru CJ şi consiliile locale, pentru 
pregatirea la locul de muncă.  
 

3. Asigurarea cu 
resurse umane si 
dezvoltarea 
institutionala pe 
plan local 

3.1. Asigurarea 
necesarului de 
resurse umane ca 
număr şi pregătire 
profesională  

3.1.3. Dotarea corespunzatoare a serviciilor 
de salubritate si a unitatilor de 
monitorizare a perfomantei, cu mijloace de 
comunicatii telefonice, legaturi prin telefon si 
e-mail, internet in regim de trafic nelimitat, 
tehnica de calcul si software de uz birotic şi de 
gestionare a bazelor de date 

Includerea in planurile de investitie ale 
consiliilor locale si ale consiliilor judetene 
de sume necesare pentru dezvoltarea 
comunicatiilor, atat tehnic cat si sub 
aspectul disponibilitatii de utilizare si 
formarii abilitatilor si indemânărilor 
specifice comunicarii.   
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 3.2. Asigurarea 
pregatirii continue si 
a adaptarii 
resureselor umane 
la progresul  
tehnicilor si 
practicilor in 
domeniul gestiunii 
deseurilor 

3.2.1. Existenta şi aplicarea unui sistem de 
pregatire permanant (elaborarea si aplicarea 
unui program de instruire permanenta a 
personalului implicat direct si indirect din 
Consiliul Judetean si din primarii, impreuna cu 
un sistem de monitorizare si adaptare a 
acestuia). Programul de instruire va cuprinde 
cel putin urmatoarele teme: 

- Drept public si administrativ, legislatia 
nationala si europeana in domeniul 
gestiunii deseurior; 

- Tehnologii in domeniul gestiunii 
deseurilor urbane; 

- Indemanari de birou, de comunicare si 
PR, gestiunea datelor. 

Elaborarea unui program de instruire 
multianual, detaliat pe parcurs. 
Elaborarea de proiecte pentru POS 
dezvoltarea capacităţii administrative şi 
urmnarirea includerii tematicii de instruire 
in componentele de instruire a proiectelor 
de investitii.  
Organizarea de dezbateri periodice cu 
reprezentatii primariilor privind necesarul 
de instruire.  

4. Finanţarea 
activitatilor de de 
gestionare a deşeurilor 
organizate te pe plan 
local 

4.1. Utilizarea 
eficienta a  
mecanismelor de 
finantare pentru 
investitiile necesare 
pe plan local pentru 
gestiunea deseurilor 
urbane si a celor 
inerte si asimilate 
acestora 
(pe baza principiilor 
“poluatorul plateşte” 
şi „recuperarii 
costurilor din 
venituri”). 

4.1.1. Optimizarea accesarii fondurilor; 
determinarea sarcinii de finanţare, separat 
pe responsabili (autoritati locale pentru 
deşeurile urbane şi pentru activitaţile listate în 
lege ca făcând parte din domeniul salubritatii, 
asociatii ale producătorilor înfiinţate conform 
legii pentru DEEE şi alte tipuri de deşeuri etc.) 
şi sprijinirea realizarii investiţiilor necesare 
de către aceştia, planificare financiară multi-
anuală pe plan local a investitiilor si dezvoltarii 
sistenelor de gestiune a deşeurilor. 
Pregătirea unei liste de investiţii prioritare 
adaptată nevoilor judeţului Ilfov. 

Includerea investitiilor de gtestionare a 
deseurilor in programul de invetii multi-
anual al Consiliului judetean, includerea in 
bugetul judetean unei sume de co-fiantare 
pentru parteneriatele ce urmeaya a se 
incheia cu consiliile locale. 
Infiintarea unui sistem de comunicare 
privind disponibilitatea de investitie în 
domeniul gestionării deşeurilor în 
bugetele locale. 
Comuinicarea operativa cu primariile unde 
nu exista sistem de gestionare a 
deseurilor privind necesitatea de 
investitie.   
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4.1.2. Asigurarea unui cost ponderat al 
capitalului optim, in investitiile locale in 
gestiune deseurilor, prin combinarea surselor 
de finantare disponibile pe plan local, prin 
utilizarea combinata, dupa caz, a  
mecanismelor de finanţare: finantare 
nerambursabilă naţionala şi europeană, 
împrumuturi comerciale, împrumuturi facilitate, 
garantii locale si garantii intermediate de stat, 
obligatiuni municipale, preluarea sarcinii de 
investitie de catre operatori privati etc.  

Includerea in studiile de oportunitate 
privind modalitatea de gestionare a 
deseurilor a compararii gestiunii proprii cu 
ce delegata sub aspectul eficienţei 
fondurilor de investiţie.  
Elaborarea de cereri de finatare din 
PHARE şi Fonduri structurale pentru 
calcularea investiţiilor necesare pentru 
gestionarea deşeurilor. Includerea în 
bugetele locale şi judeţene a sumelor 
necesare pentru intocmirea documentelor 
necesare cereriii de finantare.  
Investigarea surselor alternative de 
finantare prin imbrumuturi bancare, 
garantii de stat, imprumuturi obligatare si 
alte instrumente financiare, inclusiv cele 
necesare diminuarii riscurior financiare ale 
investiţiilor. 

  

4.1.3. Mentinerea tarifelor in limitele 
suportabilitatii si disponibilitatii de plata, in 
principal pentru populatia zonelor mai putin 
dezvoltate ale judetului, astfel incat sa sa 
minimizeze riscul scaderii indicatorului „facturi 
neincasate” si al refuzului de contractare 
(derularea de analize specifice periodice), 
concomitent cu asigurarea recuperarii din 
tarife a costurilor de operare si a amortizarii 
investiiilor. 

Derularea de analize de capacitate de 
plata a populatiei, ca parte a proiectelor 
de investitie, ca parte a studiilor de 
fezabilitate sau a studiilor de oportunitate 
pentru delegarea gestionării serviciilor de 
salubritate. 
Dezbaterea periodică cu ANRSC- Ilfov a 
abordarii politicilor tarifare, in special in 
cazul delegării de gestiune.  
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4.1.4. Sprijinirea finantarii investitiilor 
necesare infiintarii si dezvoltarii sistemului 
de colectare selectiva pe plan local acolo 
unde este posibil, prin si prin partenereriate 
locale (ex. Asociatii de dezvoltare 
intercomunitare) acolo unde actiunea pe plan 
local nu este recomandata pe motive de 
protectia mediului sau dificil de operat din 
cauza constringerilor financiar-economice 

Intocmirea unor liste de investii de interes 
judetean pentru gestionarea deseurilor, 
prin sedinte de analiza comune cu 
primariile. 

4.1.5. Sprijinirea finantarii investitiilor 
necesare colectării selective a bateriilor şi 
acumulatorilor, a deşeurilor periculoase 
menajere, a ambalajelor, a echipamentelor 
electrice şi electronice şi a vehiculelor scoase 
din uz. 

Dezbaterea periodica cu sectorul privat in 
cauza, spijinirea actiunilor acestuia de 
obrtinere de finantare din fonduri 
europene si nationale acolo unde actiunile 
nu prezinta rentabilitatea necesara. 
Asigurarea cooperarii cu sectorul privat in 
cauza prin partiicparea la dezbateri 
comune, la radio si TV. 
Stimularea utilizării Internetului in acest 
sens (prin schimburi de link-uri si bannere  
si alte asemenea mijlaoce specifice web-
ului) .  

  

4.1.6. Asigurarea durabilitatii financiare a 
operarii serviciilor de salubritate, 
asigurarea fondurilor de dezvoltare pentru 
evolutia ulterioara a sistemului de colectare si 
a mijloacelor de procesare si inlaturare si 
reciclare a deseurilor (includerea formarii de 
fonduri de dezvoltare in Regulamentele de 
Salubritate si in Caietele de Sarcini) 
 

Formarea şi urmărirea de fonduri de 
dezvoltare pentru sistemul de gestionare 
a deşeurilor, pentru actiunile si investiitle 
necesare pe plan local. 
Luarea unor măsuri cu caracter social 
pentru asigurarea deservirii grupurilor 
dezavantajate de către sistemul de 
gestoinare a deşeurilor. 



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 191

5.1.1. Creşterea comunicării între toţi 
factorii interesaţi. Asigurarea schimbului de 
experienta intre factorii implicati (invitarea la 
discutii, intilniri, seminarii)  

Organizarea de întâlniri pe tematica 
organizării sistemului de gestionare a 
deşeurilor. 

5.1.2. Organizarea şi supervizarea 
programelor de educaţie şi conştientizare 
la toate nivelele. Ghiduri şcolare speciale 
pentru profesori şi pentru informarea 
elevilor. 
Includerea functiei educative in operarea 
mijloacelor de gestionare a deseurilor (cum 
ar fi, dar fara a se reduce la aceasta- vizitarea 
de catre grupuri de elevi a statiilor de sortare 
si a platfomelor pentru colectarea selectiva). 

Includerea în caietele de sarcini şi în 
Regulamentele de salubritate a 
obligativitatii de a permite vizitarea 
facilitatilor importante de gestionare a 
deşeurilor. 
Orgnizarea cu şcolile şi ANRSC a „Zilelor 
Porţi Deschise” la asemenea facilităţi. 
Stimularea şi sprijinirea operatorilor de 
colectare a deseurilor pentru organizarea 
de actiuni in colaborare cu scolile si ONG-
urile. 
Sprijinirea introducerii în tematica de 
pregatire a profesorilor si in programa a 
subiectelor legate de gestionarea 
deseurilor. 

5.Conştientizarea 
factorilor implicati 

5.1. Promovarea 
unor sisteme de 
informare, 
conştientizare şi 
motivare pentru toţi 
factorii implicaţi. 

5.1.3. Utilizarea tuturor canalelor de 
comunicaţie (mass-media, web site-uri, 
seminarii, evenimente) pentru informarea 
publicului şi pentru conştientizarea 
anumitor grupuri ţintă ale populaţiei (copii, 
tineri, adulţi, vârsta a treia) şi sprijinirea 
campaniilor de conştientizare finanţate din 
fonduri private. 
Asigurarea colaborarii cu societatea civila in 
actiunile de constientizare şi sprijinirea 
campaniilor de conştientizare finanţate din 
fonduri private. 

Elaborarea de Planuri de comunicare pe 
tematica gestionarii deşeurilor. 
Sprijinirea actiunilor sectorului privat. 
Considerarea certificarii EMAS (ISO 
14000) unde este justificat economic. 
Creşterea ponderii utilizării INTERNET-
ului pentru conştientizare, concomitent cu 
dezvoltarea sa generală.   
Participarea in proiecte de constintizare si 
elaborarea de asemenea proiecte. 
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  5.1.4.  Conştientizarea utilizatorilor de 
DEEE, proprietarilor de VSU etc. in privinta 
predării acestor deseuri la punctele special 
amenajate. 

Includerea in planurie de comunicare si in 
buget a costurilor cu asemena campanii. 
Participarea la actiunile si campaniile 
organizate regional si naţional pe aceasta 
temă. 

6.Colectarea, 
verificare şi 
raportarea 
informaţiilor 
relevante pentru 
situatia si 
perspectivele 
gestionarii 
deşeurilor pe plan 
local 

 6.1. Obtinerea 
operativa si 
inregistrarea de date 
şi informaţii 
adecvate cerinţelor 
de raportare 
naţională şi 
europană. 

6.1.1. Introducerea, la nivel regional şi 
judeţean, sistemului de înregistrare şi 
raportare de date privind gestionarea 
deşeurilor, furnizat de ANPM. Asigurarea 
corectitudinii şi coerenţei datelor. Obţinerea 
de informaţii complete şi validate în mod 
continuu. 
 
 

Introducerea in bugetele de investitii si in 
categoriile de cheltuieli ale bugetelor 
locale a acestor costuri cu mijloacele de 
calcul si comunicare suplimentare impuse 
de introducerea acestui sistem. 
Instruirea resursei umane necesare,  in 
comun cu APM. 
Asigurarea functionării componentei de 
validare a sistemului de monitorizare, prin 
includerea acestei activităti şi asignarea  
unui grup de lucru interintitutional cu APM 
si, daca este cazul cu ANRSC, Directia 
judeţeană de statistică, Direcţia Judeţeaă 
Sanitar Veterinara, Poliţia şi Prefectura.  

7.1.1. Promovarea, încurajarea şi 
implementarea principiilor de prevenire. 

Colaborarea cu Ministerul Economiei si 
Fnantelor pentru asigurarea unei strategii 
în sensul prevenirii generării deseurilor, 
inclusiv prin discuţii cu Patronatul firmelor 
de ambalaje. 

7. Minimizarea 
generării deşeurilor 
si decuplarea 
activitatilor 
economice si 
sociale la nivel 
micro-economic de 
intensitatea 
utilizarii resurslor si 
de generarea de 
deseuri 

7.1. Minimizarea 
generării deşeurilor  

7.1.2. Incurajarea consumatorilor să 
implementeze principiul prevenirii generării 
deşeurilor.  

Introducerea treptată a sistemelor de 
plata a deşeurilor în concordanţa cu 
volumul si cantitatea desruilor aruncate 
(sceme de tipul: „plăteşti cât arunci”). 
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8.1.1. Susţinerea dezvoltării unei pieţe 
viabile de materii prime secundare şi 
promovarea fabricării şi utilizării 
produselor fabricate din materiale 
reciclabile. Promovarea fabricării şi utilizării 
produselor fabricate din materiale 
reciclabile, printr-o politica de taxe locale 
adecvata, astfel incat sa devina preferabile 
sau cel putin comparabile din punct de vedere 
al costurilor cu materialele si produsele 
nereciclate (astfel, ca urmare a cresterii cererii 
pentru asemenea materiale si produse  creste 
gradul de utilizare a capacitilor tehnologice) 

Introducerea unor condiţii favorabile 
reciclării în autorizaţiile de construcţie. 
Introducerea unor sisteme de achiziţie 
pentru autorităţile publice ce favorizeaza 
„produsele verzi”.   

8.1.2. Reducerea cantităţilor totale de 
deşeuri eliminate printr-o bună alegere a 
instalaţiilor de colectare şi tratare. 
Reducerea cantităţilor totale de deşeuri 
eliminate la depozitele ecologice şi la 
incineratoare, printr-o alegere potrivita a 
echipamentelor de colectare si a 
instalaţiilor de reciclare şi tratare 
diferenţiata. 

Elaborarea unor studii de prefezabilitate şi 
de fezabilitate penru investiţiile necesare, 
în cadrul unui sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor. 

8. Sisteme 
eficiente de 
gestionare a 
deşeurilor  
 
 

8.1. Utilizarea 
eficientă a tuturor 
instalaţiilor tehnice şi 
a mijloacelor 
economice de 
valorificare a 
deşeurilor.  
(inclusiv eficienţa 
economica a 
sistemelor de 
gestionare a 
deşeurilor) 
 

8.1.3. Sprijinirea utilizării metodelor şi 
tehnologiilor inovative şi prietenoase faţă de 
mediu şi a celor care realizeaza o procesare 
sau reciclare mai eficiente a deăeurilor, prin 
înţelegeri şi parteneriate cu sectorul  de 
afaceri 

Participarea la seminarii ştiinţifice şi la 
prezentări de tehnologii inovative, in 
domeniul gestionării deşeurilor si 
protectiei mediului, în ţară si in străinatate. 
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8.2.1. Infiinţarea unor sistem de pre-colectare 
selectivă in care deseurile usor reciclabile sunt 
separate eficient, punerea la dispozitie a 
terenului din domeniul public  pentru 
amplasarea containerelor de colectarea 
selectiva cu aport voluntar şi pentru alte 
echipamente de pre-colectare sau pre-
procesare   
 
 

Elaborarea de studii de fezabilitate si de 
proiecte de finantare din PHARE si 
fonduri structurale pentru investiţiile 
sistemului de colectare selectiva 
(compostoare, mijloace de transport 
specializate, staţii de transfer şi de 
sortare). 

 8.2. Sprijinirea 
dezvoltării 
activităţilor de 
valorificare materială 
şi energetică. 

8.2.2. Promovarea co-incinerarii si co-
generarii, identificarea fluxurilor de deseuri ce 
pot fi eliminate eficient prin aceste metode 

Indetificarea impreună cu APM a 
deseurilor ce se pretează acestei opţiuni 
şi incheierea de contracte cu industriile 
respective. 
Menţinerea sub control a balanţei 
uleiurilor uzate (stoc/intrari/iesiri). 
Controlul deversărilor ilegale de ulei uzat 
si colaborarea cu colectorii autorizati (prin 
intermediul APM Ilfov ) in ce priveşte 
supravegherea circuitului uleiurilor uzate. 

9.Colectarea şi 
transportul 
deşeurilor 

9.1. Asigurarea de 
capacităţi de 
colectare şi de 
sisteme de transport 
adaptate numărului 
de locuitori şi 
cantităţilor de 
deşeuri generate. 

9.1.1. Optimizarea sistemelor de colectare a 
deşeurilor municipale în zonele urbane din 
Ilfov, elaborarea planurilor de investitii si 
identificarea surselor de finantare 

Includerea in Studiile de fezabilitate si in 
Caietele de sarcini a detaliilor privind 
dimensionarea si traseele posibile ale 
pubelkelor, containerelor si 
autogunoierelor, colaborarea cu ANRSC 
in acest sens. 
Elaborarea de documetnatii si studii de 
fezabilitate pentru accesarea POS-
Protecţia Mediului axa prioritară 2 
(gestionarea deşeurilor) 
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9.1.2. Extinderea sistemelor de colectare a 
deşeurilor municipale în mediul rural 

Elaborarea de documentatii de solicitare 
de finantare de la PHARE si Fonduri 
structurale, sprijinirea asocierii si formarii 
de asociatii intercomunitare, sprijinirea 
delegarii de gestiune unde se justifica. 

 

9.1.3 Optimizarea schemelor de colectare şi 
transport,  construirea unor statii de transfer 
pentru zona de nord a judetului, construirea 
de statii de reciclare la rampele ecologice si la 
statiile de transfer, daca fluxul de deseuri 
preluat o justifica; asigurarea accesului la 
abonati si la facilitatile mentionate, prin 
interetinerea cailor de acces comunale, 
orasenesti si judetene 

Introducerea în bugetele locale a sumelor 
necesare co-finantării acestor obiective, 
introducerea în PUG si PUZ a 
modernizării drumurior de aces la aceste 
facilitati. 
Colaborarea cu RATB pentru asigurarea 
accesului fortei de munca la aceste 
institutii si cu Electrica pentru instalarea 
puterii necesare in zonele de amplasare a 
aceestor unitati. 
Elaborarea de studii de fezabilitate pentru 
obiectivele de investiii si pentru 
proiectarea sistemelor de colectare 
integrate (in plan zonal, integrat material 
biodegradabil/flux de deseuri selecate). 
Asigurarea documentatiei cadastrale 
pentru aceste obiective din plan. 

9.2.1 Organizarea colectării separate a 
deşeurilor municipale periculoase 

Introducerea acestei sarcini în 
Regulamentele de salubritate şi în 
caietele de sarcini. Prevederea sumelor 
necesare în fondurile de dezvoltare. 

 

9.2. Asigurarea celor 
mai bune opţiuni de 
colectare selectiva şi 
transport al 
deşeurilor, corelate 
cu activităţile de 
reciclare şi 
depozitare finală 

9.2.2. Implementarea şi extinderea colectării 
selective in mediul urban; asigurarea 
accesului autogunoierelor prin intretienrea 
drumurilor orasenesti si judetene si prin 
extinderea acestora, asigurarea de spatiu din 
domeniul public pentru containerele 
comunitare de aport voluntar 

Asigurarea documentatiei cadastrale 
pentru aceste obiective din plan. 
Prevederea sumelor necesare în fondurile 
de dezvoltare 
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  9.2.3.  Implementarea şi extinderea colectării 
selective in mediul rural; asigurarea accesului 
autogunoierelor prin intretienrea drumurilor 
comunale si judetene si prin extinderea 
acestora, asigurarea de spatiu din domeniul 
public pentru containerele comunitare de aport 
voluntar 

Asigurarea documentatiei cadastrale 
pentru aceste obiective din plan. 
Prevederea sumelor necesare în fondurile 
de dezvoltare. 
 

10.1.1. Promovarea metodelor şi tehnologiilor 
de compactare eficientă a deşeurilor depuse  

Inspectarea în comun cu APM a 
depozitelor conforme. Promovarea, 
impreuna cu organele de control (Garda 
de mediu) a intretinerii corecte si a 
inregistrarilor in documentele de 
exploatare a acestor facilitati a 
operatiunilor de intretinere efectuate. 

10.1. Asigurarea 
utilizarii eficiente a 
capacitatii 
depozitelor 
ecologice 

10.1.2.  Asigurarea proiectarii de noi capacitati 
in concordanta cu progresul tehnic in domeniu 
si cele mai bune tehnologii disponibile, inclusiv 
in domeniul inchiderii si monitorizarii post-
inchidere 

Interpretarea monitorizarii- identificarea 
necesarului de noi alveole daca este 
cazul si comunicare cu APM in acest 
sens, pentru a include masurile 
organiyatorice si sumele necesare in 
planurile multianuale ale consiliului 
Judetean si ale Consiliilor locale.   

10.2.1. Utilizarea eficienta a terenului, prin 
design-ul unor noi alveole de depozitare cu 
utilizare la maxim a terenului disponibil 

Interpretarea monitorizarii- identificarea 
necesarului de noi alveole daca este 
cazul si comunicare cu APM in acest 
sens.   

10.2. Extinderea 
capacitatii de 
depozitare a 
deseurilor 

10.2.2. Identificarea terenului utilizabil pentru 
extinderea capacitatilor de depozitare, mai 
putin porpice altor utilizari 

Includerea in caietele de sarcini pentru 
proiectare a acestor criterii. 

10. Tratarea 
deşeurilor 
municipale si 
indepartarea 
acestora 

10.3. Asigurarea  
mijloacelor de 
eliminare a 
deseurilor,  eficient 
conform compozitiei 

10.3.1.  Facilitarea manipularii, transportului şi 
tratării deşeurilor colecate separat, în 
conformitate cu compoziţia acestora 

Infiintarea unor mecanisme de consultare 
cu Patronatele relevante pe plan judetean 
pentru preluarea cantitatilor de materiale 
reciclabile colectate separatş crearea unei 
poiete a acestor materiale. 
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 conform compozitiei 
acestora 

10.3.2. Diminuarea nocivitatii deseurilor 
periculoase  

Includerea in actiunile de monitorizare ale 
Consiliului judetean si in cele de control 
ale organelor abilitate a verificării 
managemetnului acestor deseuri. 
Derularea de actiuni de coopere a 
Consiliilor locale si Consiliului Judetean 
cu APM pentru a cunoşte situaţia acestor 
deşeuri si a intreprinde masuri de 
perfectionare a managementului. 

11.1.1. Sporirea capacităţii de compostare a 
deseurilor biodegradabile, astfel încât să 
existe posibilităţi de procesare a aceastei 
fracţii colectate selectiv (capacitatea, aria de 
acoperire şi tehnologiile    utilizate urmand sa 
fie determinate pe baza criteriilor de mediu, 
sociale si economice) 
 
 

Infiintarea a cel putin un compostor 
regional, in funcţiune până în 2009; 
identificarea celui mai potrivit 
amplasament, elaborarea de studii de 
fezabilitate pentru acesta, identificarea 
surselor de finantare, organizarea 
institutionala pentru colectarea deşeurilor 
biodegreadabile (asociaţii 
intercomunitare). 

11.1.2. Promovarea colectării separate a 
deseurilor din parcurile şi zonele verzi 
publice in vederea obtinerii de compost 

Studierea compozitiei si fluxurilor acestopr 
deseuri, procurarea sau alocarea din 
disponibil a unor mijloace de transport 
potrivite, elaborarea prin manualul de 
operare a compostorului  a retetarului de 
obtinere a compostului din aceasta 
categorie de deseuri. 

11. Deşeuri bio-
degradabile 

11.1. Reducerea 
cantităţii de deşeuri 
biodegradabile 
depozitate sau 
incinerate 
 
(Tinte de reducere 
fata de 1995: 
 
Reducerea la 75% 
până în 2010 
 
Reducerea la 50% 
până în 2013 
 
Reducerea la 35% 
până în 2020 sau 
2016-cf Plan de 
implementare 

11.1.3.  Extinderea sistemelor de colectare 
separata a deseurilor compostabile din 
bucatarii (private si ale 
restaurantelor/cantinelor), dotarea cu 
echipamente de colectare specifice si cu 
mijloace de transport dedicate 

Studierea compozitiei si fluxurilor acestor 
deseuri, procurarea sau alocarea din 
disponibil a unor mijloace de transport 
potrivite, elaborarea prin manualul de 
operare a compostorului  a retetarului de 
obtinere a compostului din aceasta 
categorie de deseuri. 
Derualrea de analize  pentru sprijinirea 
decizia privind alegerea tehnologiilor in-
situ vs. tehnologia in brazde.  
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11.1.4. Asigurarea preluării deşeurilor 
biodegradabile din gospodariile rurale, din 
ferme, a resturilor vegetale din sere si 
solarii si utilizarea acestora pentru sporirea 
calitatii procesului de compostare 

Studierea compozitiei si fluxurilor acestor 
deseuri, procurarea sau alocarea din 
disponibil a unor mijloace de transport 
potrivite, elaborarea prin manualul de 
operare a compostorului  a retetarului de 
obtinere a compostului din aceasta 
categorie de deseuri. 
Derualrea de analize  pentru sprijinirea 
decizia privind alegerea tehnologiilor in-
situ vs. tehnologia in brazde. 

 

11.1.5. Existnta in Societatile comerciale a 
unor facilitati pentru compostarea in-situ a 
deseurilor animaliere si vegetale 

Identificarea si sprijinirea acestui tip de 
actiuni prin includerea colectarii resturilor 
de la compostare in sarcinile de 
colecatare ale operatorilor. 

11.2.1. Promovarea de tehnologii 
diversificate de compostare, in vederea 
determinarii caracteristicilor tehnico-
economice aplicabile in conditiile judetului 
Ilfov, promovarea de proiecte pilot si pe scara 
redusa 

Pana in 2013, va fi asigurata existenta in 
operare a cel putin 2 tipuri diferite de 
tehnologii, pentru a se asigura experienta 
necesară. 
Vor fi elaborate propuneri de proiecte 
pentru scara pilot si experimetnala, 
depuse spre finantare din fodnruile 
structurale, fie individual, fie ca parte a 
unor proiecte de investiei mai largi. 

11.2.2. Personal implicat instruit, 
aranjamente institutionale si de operare 
dedicate sporirii eficientiei economice a 
activitatii de obtinere a compostului 

Derularea de actiuni de instruire ca parte 
a punerii in functiune si operarii unor 
astfel de instalatii. 
Derularea de acţiuni în cooperare cu 
sectorul academic din Bucuresti. 

 

11.2. Asigurarea 
dezvoltarii 
institutionale si a 
resurselor umane pe 
plan local, 
diversificarea 
tehnologiilor si a 
scarii de aplicare 

11.2.3. Promovarea sistemelor de 
compostare miniaturale, adaptate micilor 
gospodarii agricole din judet si gradinilor 
private  

Organizarea de actiuni în cadrul târgurilor 
şi expozitiilor, prin cooperare cu Camera 
de Comerţ şi cu Patronatele, privind 
prezentarea unor astfel de tehnici şi 
echipamente. 
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11.2.4. Incurajarea utilizarii tehnologiilor 
ne-conventionale de compostare 

Organizarea de acţiuni în cadrul târgurilor 
şi expozitiilor, prin cooperare cu Camera 
de Comert şi cu Patronatele, privind 
prezentarea unor astfle de tehnici şi 
echiapmente. 

  

11.2.5. Valorificarea pe piata a compostului 
obtinut, intr-o masura cat mai ridicata; 
identificare utilizarilor pe plan local, pentru 
minimizarea transportului 

Organizarea  de acţiuni şi derularea de 
studii de marketing. Cooperarea cu APM 
si operatorii depozitelor conforme, pentru 
identificarea cantitatilor de sol necesae  
acoperirii  depozitelor neconforme 
închise. 
Includerea in etapa de punere in functiune 
a facilitătţilor  de compostare a studiilor de 
piata si a actiunilor de reclama si 
pormovare, inclusiv pe plan local.. 

12.1.1. Sprijinirea campaniilor de informare 
referitoare la problematica deşeurilor de 
ambalaje. 

Participarea reprezentatilor Consililului 
Judetean si ai Consiliilor locale la emisiuni 
radio si TV cu aceasta tematica. 
Includerea in paginile WEB a unor 
informatii si mesaje de baza. 
Cooperarea cu MMDD in campaniile 
organizate si derulate de acesta. 

12.a. Deşeuri de 
ambalaje- Obiective 
generale 

12.1. Reducerea 
cantităţii generate de 
deşeuri de ambalaje 

12.1.2 Crearea de condiţii necesare pentru 
reciclarea ambalajelor, în sensul unei bune 
organizări a colectării selective.  

Includerea in actiunile de monitorizare a 
operatorilor de colectare a unor indicatori 
de efiicienta a colectarii selective. 
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12.2. Valorificarea şi 
reciclarea deşeurilor 
de ambalaje, prin 
reciclare 

12.2.1. Asigurarea separarii cat mai inaintate 
a deseurilor de ambalaje, inca din faza de 
precolectare 

Orgniyarea si participarea la campanii 
locale de informare. 
Promovarea acestui subiect prin afisare la 
sediile primariilor. 
Discutii publice si aminitrea subioectului in 
audientele personalului de conducere din 
primarii. 
Recomadarea acestor subiecte pentru 
activitatile eductive curiculare si extra-
curriculare din scolile judetului. 

 

12.3. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
deşeurilor de 
ambalaje care nu 
pot fi reciclate 

12.3.1. Pregatirea din faza de proiectare, sau 
aplicarea ulterioară de tehnici şi modele de 
functionare a incineratoarelor si 
compostoarelor pentru procesarea deşeurilor 
de ambalaje nereciclabile   

Includerea in studiile de fezabilitate a 
posibilităţii de prelucrare a acestui tip de 
ambalaje.  
Convenirea cu deţinătorii şi operatorii 
utilajelor de incinerare asupra celor mai 
protrivite cantitati şi reţete de amestecare 
pentru tratarea acestei categorii de 
deseuri. 

 12.4. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare materială 
a deşeurilor 

12.4.1 Introducerea colectării selective si a 
mijloacelor de transport adaptate pentru 
condiţiile locale pentru fractii sau sub-fractii  
de deseuri semnificative pe plan local (PET-uri 
in localitatile cu acces redus la apa potabila, 
deseuri din amabaljele obiectelor de uz casnic 
in localitatile in care se dezvolta rapid arii 
rezidentiale) 

Includerea in planurile de investitii si in 
bugetele de venituri si cheltuieli ale 
operatorilor a containerelor pentru deseuri 
din constructii si demolari, a tarcurilor 
pentru butelii PET si a altor asemenea 
faciltiati speciale, identificarea mijloacelor 
adaptate penr utransportul acestora. 
Incheierea de contracte de preluare a 
acestor tipuri de deseuri de catre 
procesatutori specializati autorizati. 
Organizarea de campanii de informare 
privind modalitatile de precolectare a 
acestora pentru facilitarea valorificarii 
ulterioare 
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12.5.1  Valorificare totală   34% 
            Reciclare totală  28% din care pe 
tip de material: 
              - 15% sticla 
              - 15% hârtie şi carton 
              - 15% metal 
12.5.2  Valorificare totală  40% 
            Reciclare totală   33% din care pe 
tip de material: 
              - 15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 

12.5.3  Valorificare totală  45% 
            Reciclare totală   38% din care pe 
tip de material: 
              -15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 
12.5.4  Valorificare totală   48% 
            Reciclare totală   42% din care pe 
tip de material: 
              - 15% sticlă 
              - 60% hârtie şi carton 
              - 50% metal 

12.b. Tinte ale 
gestionarii 
ambalajelor 

12.5. Atingerea 
ţintelor privind 
gestionarea 
ambalajelor 

12.5.5 Valorificare totală  53% 
           Reciclare totală   46% din care pe 
tip de material: 
             - 15% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             -15% plastic 
             -15% lemn 

Punerea in functiune la capacitatea 
nominala a cel putin doua statii de sortare 
la depozitele conforme existente. 
 
Infiintarea a doua statii de transfer 
prevazute cu instaltii de sortare, in zona 
de nord a judetului Ilfov: studiu de pre-
fezabilitate pentru determianrea 
amplasamentului, organizarea 
instituţională a primariilor din zona de 
preluare (semnarea acordurilor de 
parteneriat si formarea asociatiei inter-
comunitare), studiu de fezabilitate pentru 
alegerea tehnologiilor si infiintarea 
sistemului, identificarea surselor de 
finantare si elaborarea docuemtnatiei de 
finantare (PHARE, fonduri structurale-
POS Protectia Mediului axa prioritara 2, 
Planul de Dezvoltare Rurala). 
 
Monitorizarea, in cooperare cu APM, 
ARPM si Ministerul Economiei si 
Finantelor a valorificarii acestora.  
Punerea la dispozitie a unor spatii pentru 
investii private in acest domeniu, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 
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12.5.6. Valorificare totală   57% 
           Reciclare totală   50% din care pe 
tip de material: 
             - 15% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             -15% plastic 
             -15% lemn 

  

12.2.7 Valorificare totală   60% 
           Reciclare totală   55% din care pe 
tip de material: 
             - 60% sticlă 
             - 60% hârtie şi carton 
             - 50% metal 
             - 22,5% plastic 
             -15% lemn 

 

 12.6. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
deşeurilor de 
ambalaje care nu 
pot fi reciclate 

12.3.1 Organizarea valorificării energetice 
a aproximativ 10% din deşeurile de 
ambalaje 

Initierea unui sistem de prelaurea a 
acestor ambalaje de la populatie, agenti 
economici, statii de sortare etc. si livrare a 
acestora la instalatii cu preluare a energiei 
din ardere. 

 12.7. Crearea şi 
optimizarea 
schemelor de 
valorificare 
materială a 
deşeurilor 

12.4.1 Organizare de sisteme de colectare 
şi de valorificare materială pentru 
aproximativ 50% din deşeurile de 
ambalaje 

Introducerea obligativitatii colectarii 
selective in Regulamentele de salubritate, 
promovarea unor tarife diferentiate si-sau 
a unor redevente diferentiate dupa gradul 
de coelctare selectiva a deseurilor din 
ambalaje. 
Introducerea unui sistem contractual de 
preluare a deşeurilor din amblaje ce se 
generează în cantitati zilnice mari (agenti 
economici si institutii, scoli).  
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13.1.1. Tratarea deşeurilor contaminate din 
construcţii şi demolări în vederea valorificării 
(materiale sau energetice) şi/sau eliminare 
finală. promovarea dotarii cu mijloace de 
decontaminare 

Sprijinirea investiilor in utilaje specifice;  
sprijinirea accesarii fondurilor europene 
specifice de catre sectorul privat (din POS 
Competitivitate), în cazul oeprării unor 
asemenea faciltiati de catre IMM. 

13.1.2 Colectarea si tratarea deşeurilor 
contaminate provenite din construcţia de 
drumuri, clădiri şi din excavaţii în vederea 
valorificării sau/şi eliminării finale – urmarirea 
acestui obiectiv in contractele de constructii 
pentru proiecte publice de interes local (scoli, 
spitale, institutii) şi solicitarea includerii 
acestuia in situaţiile de lucrări şi în rapoartele 
dirigintelui de santier. 

Sprijinirea investiilor in utilaje specifice;  
sprijinirea accesarii fondurilor europene 
specifice de catre sectorul privat (din POS 
Competitivitate), în cazul oeprării unor 
asemenea faciltiati de catre IMM. 
Analiza posibilitatii unor parteneriate 
public-privat. 

13.1.3. Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din 
construcţii şi demolări, în cazul în care nu sunt 
contaminate- favorizarea acetor materiale in 
lucrarile publice de interes local si informarea 
investitorilor si dezvoltatorilor privati cu privire 
la posibilitatile respective; promovarea dotarii 
cu mijloace de decontaminare, inclusiv mobile 
si derualrea de actiuni de de-contaminare. 

Includerea acestui criteriu/conditie în 
caietele de sarcini pentru cosntructiile 
publice de interes şi în autorizaţiile de 
constructie pentru sectorul privat. 

13.1.4 Refolosirea şi reciclarea solului din 
excavaţii, dacă nu este contaminat: 
colaborarea intre consiliile locale si 
colaborarea cu Consiliul Judetean pentru 
identificarea celor mai potrivite posibilitati de 
refolosire;  

Includerea acestui criteriu/conditie în 
caietele de sarcini pentru cosntructiile 
publice de interes şi în autorizaţiile de 
constructie pentru sectorul privat. 

13. Deşeuri din 
construcţii şi 
demolări  

13.1. Separarea pe 
fracţii a deşeurilor 
din construcţii şi 
demolări 

13.1.5 Implementarea tehnologiei pentru 
reciclare şi valorificarea materială  

Sprijinirea investiilor in utilaje specifice;  
sprijinirea accesarii fondurilor europene 
specifice de catre sectorul privat (din POS 
Competitivitate), în cazul oeprării unor 
asemenea faciltiati de catre IMM. 
Analiza posibilitatii unor parteneriate 
public-privat. 
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  13.1.6. Dezvoltarea tehnologiei de eliminare a 
deşeurilor din construcţii şi demolări care nu 
pot fi valorificate 

Sprijinirea investiilor in utilaje specifice;  
sprijinirea accesarii fondurilor europene 
specifice de catre sectorul privat (din POS 
Competitivitate), în cazul oeprării unor 
asemenea faciltiati de catre IMM. 
Analiza posibilitatii unor parteneriate 
public-privat. 

14.1. Implementarea 
colectării deşeurilor 
voluminoase 

14.1.1. Instalarea de puncte speciale pentru 
colectarea deşeurilor voluminoase – 
identificarea de teren in doemniul public ce se 
preteaza pentru astfel de amplasamente 

Introducerea in PUG/PUZ a locurilor 
acestor puncte. 
Informarea populatiiei cu privire la 
localizarea acestor puncte si asigurarea 
vizibilitatii acestora la nivel local. 

14.1.2. Stabilirea de scheme de colectare din 
uşă în uşă: identificarea zonelor in care au loc 
dezvoltari imobiliare intense sau schimbari de 
natura sa conduca la aparitia unor astfel de 
deseuri in numar mare 

Amplasarea zonelor de colectare cat mai 
aproape de zone intens populate si 
introducerea in caietele de sartcini si 
regulamente a unor obligatii  

14.Deşeuri 
voluminoase 

14.2. Asigurarea 
durabilităţii 
financiare a 
sistemului de 
colectare şi 
procesare a 
deşeurilor 
voluminoase  

14.1.3. Valorificarea deşeurilor voluminoase 
colectate separat (identificarea unor capacităţi 
de valorificare pe plan local, cu ocazia avizării 
unor investiţii productive pe aria administrativă 
a CL sau CJ) 

Infiintarea si intretinerea unor baze de 
date cu valorificatorii de deseuri 
voluminoase,  a cantităţilor care se 
valorifică, in vederea realizarii unei 
balanţe între deşeurile stocate şi cele 
valorificate pentru stabilirea de noi spaţii 
de depozitare cînd acestea devin 
induficiente. Introducerea acestor actiuni 
in proectele ce urmeaya sa fie finantate 
din fonduri structurale. 
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15.1.1.Promovarea utilizării nămolului 
necontaminat in agricultura sau în alte scopuri 
(solicitarea de catre CL a analizei periodice a 
namolurilor si identificarea de astfel de 
utilizari: gradini publice, spatiul verde de langa 
drumuri comunale si judetene, impaduriri), 
identificarea mijloacelor de transport potrivite 
si asigurarea utilizarii in comun a acestora 
acolo unde se justifica economic 

Informarea populaţiei si fermierilor cu 
privire la locurile de stocare a nămolurilor 
necontaminate , a cantităţilor disponibile, 
a întrebuinţarilor potenţiale ale acestora 
pentru agricultură, prin utilizarea 
internetului si a retelei de informare a 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale (ANCA). 
Promovarea tehnicilor alternative de 
tratare a namolului de la statiile de 
epurare (fermentare etc), introducerea 
acestor componente in proiectele de 
infiintare de statii de epurare finantate din 
fonduri europene, colaborarea cu APM 
pentru includerea acestora in proeictele 
axei 1 din POS Protectia Mediului. 

15.1.2. Existenta si operarea de capacitati 
pentru  deshidratarea şi pre-tratarea 
namolului, inclusiv în vederea co-incinerării în 
cuptoare de ciment şi incineratoare. 

Extinderea investiţilor de la nivelul a cel 
puţin una-doua staţii  de epurare cu un 
sistem de deshidratare şi pre-tratare a 
nămolurilor care să poată fi folosit de toţi 
producători de  nămoluri, colaborarea cu 
APM pentru includerea acestora in 
proeictele axei 1 din POS Protectia 
Mediului. 

15. Nămol de la 
staţiile de epurare a 
apelor uzate 

15.1. Gestionarea 
ecologică raţională a 
nămolului provenit 
din epurarea apelor 
uzate 

15.1.3. Promovarea utilizării nămolului 
necontaminat pentru reabilitarea depozitelor 
ilegale de depozitare a deşeurilor şi ca 
material de etanşare la depozitele ecologice. 

Informarea autorităţilor locale 
responsabile cu inchiderea de depzite 
neconforme  cu privire la stocurile de 
nămoluri necontaminate pretabile pentru 
acoperire, pentru  a fi incluse ca măsuri in 
proiectele tehnice de inchidere şi ulterior 
în măsurile efective pe parcursul etapei 
de monitorizare aplicate la inchiderea 
depozitelor de deşeuri. 
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16.1.1.Proiectarea unui sistem care să permită 
ultimului proprietar al maşinii să o depună la 
un punct de colectare-valorificare, gratuit, cu 
exceptiile prevazute de HG 2406/2005 

Includerea in studiile de feyabilitate pentru 
gestionarea itnegrata a deseurilor a unor 
componente privind publicitatea pentru 
predarea VSU. 
Participarea la campaniile organizate de 
MMDD in acest domeniu. 

16.1.2. Asigurarea  funcţionalităţii sistemului 
de colectare VSU  în judeţul Ilfov. 

Asigurarea accesului la aceste puncte 
prin modernizarea cailor de acces prin 
programul de dezvoltare Rurala si prin 
POR - componenta drumuri de importanta 
regionala. 

16.1.3. Extinderea refolosirii şi reciclării 
materialelor provenite de la VSU şi 
valorificarea energetică a acelor materiale 
care nu pot fi reciclate. 

Includerea in programele de dezvoltare 
locale si judetene a unor masuri de 
incurajare a investiilor private in 
reconditionarea si comercializarea 
pieseloir i materialelor rezutate din 
procesarea VSU. 
Includerea in fluxurile de valorificare 
energetica a deseurilor menajere a 
resturilor nevalorificabile economic de la 
procesarea VSU. 

16.1.4. Valorificarea a 75% din masa medie 
pe vehicul si an pentru vehiculele produse 
înainte de 1980 

Atingerea obiectivului este in principal in 
responsabilitatea sectorului de afaceri si a 
politicii de dezvoltare economica la nivel 
national. Autoritatile locale si judetene 
sunt responsabile de implementarea 
acelor masuri ce vor fi decise pe plan 
national. 

16. Vehicule scoase 
din uz (VSU) 

16.1. Crearea şi 
dezvoltarea unui 
sistem de colectare, 
valorificare şi 
reciclare a deseurilor 
din vehicule scoase 
din uz 

16.1.5. Valorificarea a 85% din masa medie 
pe vehicul si an pentru vehiculele produse 
după 1980 

Atingerea obiectivului este in principal in 
responsabilitatea sectorului de afaceri si a 
politicii de dezvoltare economica la nivel 
national. Autoritatile locale si judetene 
sunt responsabile de implementarea 
acelor masuri ce vor fi decise pe plan 
national. 
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16.1.6. Refolosirea şi reciclarea a 70% din 
masa medie pe vehicul si an pentru vehiculele 
produse înainte de 1980 

Atingerea obiectivului este in principal in 
responsabilitatea sectorului de afaceri si a 
politicii de dezvoltare economica la nivel 
national. Autoritatile locale si judetene 
sunt responsabile de implementarea 
acelor masuri ce vor fi decise pe plan 
national. 

16.1.7. Refolosirea şi valorificarea a cel puţin 
80% din masa medie pe vehicul şi an pentru 
vehiculele produse după 01.01. 1980 

Atingerea obiectivului este in principal in 
responsabilitatea sectorului de afaceri si a 
politicii de dezvoltare economica la nivel 
national. Autoritatile locale si judetene 
sunt responsabile de implementarea 
acelor masuri ce vor fi decise pe plan 
national. 

16.1.8. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 
95% din greutatea tuturor VSU; 

Acest obiectiv necesita masuri integrate In 
afara termenului de planificare, dar se  vor 
incepe pregatirile din 2013-2015. 

  

16.1.9. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 
85% din greutatea tuturor VSU începând cu 
2015 

In afara termenului de planificare, dar 
necesita pregatirea unor masuri detaliate 
in 2013-2015. 

17. Echipamente 
electrice şi 
electronice 

17.1. Organizarea 
colectării selective a 
deşeurilor din 
echipamente 
electrice şi 
electronice (DEEE) 
 
(Tinte regionale: 

17.1.1. Stabilirea unui punct de colectare 
selectivă functional în judeţul Ilfov. 
 
Extinderea punctelor de colectare selectiva si 
dotarea corespunzatoare a acestora, astfel 
încât transportul şi depunerea DEEE să fie 
realizate in conditii economice  

 

Plan detaliat conform legislaţiei 
specifice. 
 
Includerea punctelor respective in 
PUG/PUZ. 
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 2 kg/locuitor şi an- 
pana la 31/12/2006 
3 kg/locuitor şi an 
pana la 31/12/2007 
4 kg/ locuitor si an 
pana la 31/12/2008) 

17.1.2. Organizarea colectării selective a 
DEEE şi a componentelor acestora.  
Asigurarea exploatării corespunzătoare a 
punctelor de colectare a DEEE, inclusiv a 
reducerii impactului asupra mediului 
(urmărirea contaminării solului, monitorizarea 
colectării şi a procesarii frigiderelor ce utilizau 
ODS-uri).  
 
 

Menţinerea unor baze de date cu 
înregistrările de DEEE pentru 
domensionarea capacităţilor de colectare 
cu cele de stocare si valorificare 

18.1.1. Informarea şi încurajarea cetăţenilor 
să separe componentele periculoase din 
deşeurile menajere  

Elaborarea de proiecte de constientizare. 18. Deşeurile 
periculoase din 
deşeurile 
municipale 

18.1.Împlementarea 
serviciilor de 
colectare şi transport 
pentru deşeurile 
periculoase 

18.1.2. Instalarea de puncte de colectare a 
deşeurilor periculoase ce provin din deşeurile 
menajere,  în cooperare cu sectorul comercial 
(magazine satesti, puncte comerciale in orase 
şi alte asemena locuri frecventate)  

Colaborarea cu sectorul comercial si 
inchierea de acorduri specifice cu acesta, 
in special in mediul rural. 
Instruiri, elaborarea de pliante 
ininformative si distribuirea acestora atat 
la comercianti cat si la populatie. 
Participarea la emisiuni radio si TV cu 
aceasta tematica. 
Colaborarea cu site-urile INTERNET ale 
societatii civile si cele comerciale pentru 
derularea de actiuni de constientizare prin 
pagini web. 
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18.2.1. Dezvoltarea unui sistem sigur pentru 
eliminarea deşeurilor periculoase 

Organizarea institutională necesare: 
renegocierea contracteleor de delegare 
de gestiune, incheierea de contracte de 
prestari servicii secifice, promovarea de 
actiuni in cooperare pentru atingerea 
acestui obiectiv acolo unde din ratiuni 
economice sau de mediu este preferabila 
gestionarea in comun, inter-comunitara; 
derularea de analize de risc si 
elaborarea de masuri de reducere a 
riscurilor 

18.2.2 Instalaţii şi capacităţi de colectare, 
depozitare si procesare in numar suficient, 
ce respectă directivele europene: identificarea 
surselor de finantare, a responsabilitatilor de 
procurare pe plan local, a mijloacelor de 
service si intretinere a acestora, de control si 
de prevenire a riscurilor pentru santate si 
mediu. 

Identificarea terenurilor in porprietate 
publice unde poate avea loc o astfel de 
intindere si decizii ale consiliilor locale-
Consiliului Judetean cu privire la conditiile 
punerii la dispozitie a acestui teren. 
Includerea masurilor in PUG/PUZ unde 
este necesar. 

 18.2. Eliminarea 
deşeurilor 
periculoase, în mod 
ecologic. 

18.2.3. Procesarea in condiţii de siguranta a 
deşeurilor deosebit de periculoase, a celor 
dificil de tratat sau pentru care exista solutii 
insuficiente de inlaturare completa a 
periculozitatii; identificarea surselor acestor 
deşeuri de pe plan local, indicarea in caiete 
de sarcini pentru delegare si in 
Regulametnetele de salubritate a acestor 
surse si a obligativităţii de management 
corepunzator. 
Facilitarea exportului de deşeuri periculose 
pentru a le elimina printr-o tratare în 
capacităţi externe, în condiţii de siguranţă. 

Includerea acestei tematici in pregatira  
intilnirilor Comitetului pentru situatii de 
urgenţă. Discutarea pe plan regional a 
măsurilor necesare, inclusiv formarea 
unui Comitet regional pentru situaţii de 
urgenţă, daca este cazul. 
Stabilirea de responsabilitati precise in 
priamrii si CJ pentru notificarea APM, 
ARPM si ANPM, precum si Inspectoratului 
pentru Aparare  Civila in astfel de cazuri, 
inclusiv in ce priveste supravegherea unor 
transporturi de deseuri periculoase.  



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 210

19.1.1. Inchiderea depozitelor de deseuri 
neconforme si reabilitarea solului, asigurarea 
conditiilor de inchidere si de monitorizarte 
post-inchidere, a scaderii gradului de pericol al 
gazelor emanate- asigurarea efecturaii de 
bilanturi de mediu pentru inchidere si 
mentionarea in PUG; identificarea metodelor 
de reabilitare a solurilor si de utilizare in 
siguranta a terenului in scopuri socio-
economice pe plan local 
 

Realizarea bilanţurilor de mediu la 
inchiderea depozitelor neconforme, pe 
baza expertizei angajate pentru acest 
serviciu şi asumarea costurilor măsurilor  
de închidere negociate cu APM  
 
Investigarea periodică a acestora pe baza 
planului de monitorizare stabilit prin 
bilanţul de mediu efectuat  pentru 
inchiderea acestora.  

19.1.2. Gestionarea post inchidere a 
depozitelor de deseuri ne-conforme si a celor 
care si-au incheiat perioada de exploatare, 
utilizarea acolo unde este economic rentabil a 
gazelor de fermentare captate (exploarea 
surselor de finantare pentru astfel de initative) 

Accesarea instrumentelor de tip Joint 
Implementation (JI) pentru reducerea 
gazelor cu efect de seră care rezulta din 
fermentare.  
 
Punerea la dispoziţia sectorului privat 
care inteţioneaza să dezvolte astfel de 
facilităţi a zonelor respective pe baza 
evaluărilor de mediu a impactului 
investiţiei respective şi pe baza analizei 
economice a unei asftel de activităţi.  

19. Eliminarea 
deseurilor 

19.1. Eliminarea 
deşeurilor în condiţii 
de siguranţă pentru 
mediu şi sanătate a 
populaţiei, in 
conformitate cu 
preverile aplicabile 
ale legislatiei 
nationale de 
transpunere a 
Directivelor 
relevante 

19.1.3. Mentinerea in stare de functionare 
conform avizelor a celor 3 depozite ecologice 
de la Glina, Vidra şi Chiajna Rudeni, precum si 
a celorlalte capacitati de depozitare ce vor fi 
construite; asigurarea accesului la acestea 
prin mentinerea in buna stare a infrastructurii 
de transport comunale, orasenesti si judetene. 

Glina: 
Instalarea sistemului de colectare a 
gazelor şi tratament lichefiat 
Vidra: 
Instalarea sistemului de colectare a 
gazelor  
Plănuirea şi organizarea detaliată a 
serviciilor de colectare şi transport eficient 
al deşeurilor, în conformitate cu Planul 
Regional. 
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 19.2. Asigurarea 
celor mai potrivite 
mijloace de 
eliminare a 
deşeurilor 

19.2.1. Promovarea construirii de 
incineratoare de uz special (deseuri medicale, 
cadavre de animale) sau general, acolo unde 
studiile demonstreaza avantaje de mediu sau 
avantaje economice comparativ cu eliminarea 
prin depozite ecologice (inclusiv analiza 
capitalului de investitie privat sau public si a 
suportabilitatii tarifelor)  

Încurajarea sectorului privat pentru 
dezvoltarea unor capacităţi noi de 
incinerare in vederea eliminării deşeurilor. 
 
Asigurarea infrastructurii de utilităţi 
publice necesare ca mijloc de încurajare 
pentru  ca sectorul privat sa dezvolte 
astfel de capacităţi de eliminare a 
deşeurilor.   

20 Gestionarea 
altor categorii de  
deşeuri 

20.1. Asigurarea 
unor modalitati 
specifice de 
colectare si 
procesare, mai 
eficiente decat cele 
prevazute pentru 
fluxurile generale 

20.1.1. Procesarea separată a fluxurilor de 
deseuri cum ar fi: baterii miniatura, telefoane 
mobile, acumulatori, uleiuri uzate, deşeuri 
voluminoase din parcuri (crengi si alte 
asemenea – se vor procura maruntitoare), 
deseuri din retele de alimentare cu apa si 
canalizare dezafectate (care pot fie eliminate 
mai eficient prin alte metode decat cele 
prevazute pentru deseurile din constructii si 
demolari), cadavre de anumale colectate din 
spatiul public si de la cetateni/ferme mici  

Includerea acestei activitati in caietele de 
sarcini sau delegarea sa separata pentru 
operatori licentiati in acest sens), deseuri 
din maturarea strazilor, pubele HDPE 
scoase din uz (in special cele de 120 L, 
240 L si 1,1 m3- asigurarea cu mijloace 
eficiente de reciclare. 

21. Arii protejate 21.1.  Scaderea 
impactului deseurilor 
şi activităţii de 
procesare a 
acestora asupra 
ariilor protejate 

21.1.1.Evitarea amplasării de utilaje de 
procesare a deseurilor de natura sa 
influenteze echilibrele ecologice din ariile 
protejate, minimizarea riscurilor transportului si 
precolectarii de deseuri pentru acestea; 
colectarea deseurilor din zonele tampon si de 
pe teritoriul ariilor potejate,  prin mijloace si 
tehnici ce tin seama de statutul acestor zone. 

Reactualizarea periodică si informarea cu 
privire la lista ariilor protejate existente la 
nivel judeţean în vederea evitării 
amplasării punctelor de colectare sau a 
rutelor de transport in zone cu posibil 
impact asupra acestora.  

 
 



10. MONITORIZARE 

Obiective principale 
monitorizate 

Surse de 
informare 
privind 
indicatorii 

Indicatori 
cuantificabili 

Măsuri pentru 
asigurarea eficienţei  
monitorizării 

Precondiţii 

1. Dezvoltarea unei politici 
judeţene  de gestionare a 

deseurilor, integrate, 

documentate şi acceptate 

social şi perfecţionarea sa 

continuă. 
Completarea strategiilor 

locale de gestionare a 

deseurilor si de salubritate 

până la sfârşitul anului 2008, 

strategie integrată judeţeană 
adoptată până la sfârşitul 

anului 2009. 

Prefectura 

judeteana, 

sedintele de 

analiză 
periodice la 

nivel judeţean 

Numărul de 

planuri si strategii 

locale şi regionale, 

judeţene adoptate 

prin hotărâri de 

consiliu local şi 
judeţean. 

Consiliul Judeţean 

va dispune periodic 
executarea de studii 
de monitorizare prin 
masurare directa (de 

cate ori este posibil),  

a nivelului de 

atingere a tintelor  

Legislaţia 

national si 

masurile de 

implementare a 

planurilor de 

conformare la 

nivel naţional să 
respecte 

principiul 

subsidiarităţii şi 
principiul 

proporţionalităţ
ii 

2.Dezvoltarea instituţională a 
structurilor administrative  

judetene si locale pentru a 

implementa eficient politica 

de investitii. 
Eficienta economică şi 
transparenţă, 
responsabilitate faţă de 

beneficiari  (structuri 

organizatorice  definite in 

fiecare primarie 

responsabile de gestiunea 

deşeurilor) 

Eficienta în monitorizarea 

contractelor de concesiune, 

sau in evaluarea 

perfomantei structurilor 

organizatorice proprii. 

 

Prefectura,  

sedintele de 

analiză 
periodice la 

nivel judeţean, 

procesele 

verbale de 

consultari 

publice pentru 

investitii, 

registrele de 

audienţe ale 

primariilor 

Schema 

organizatorică 
conţinând 

numărul, poziţia 

şi pregătirea 

angajaţilor, 

numarul de 

persoane 

responsabile 

pentru urmarirea 

gestionarii 

deseurilor  

Lista domeniilor 

de activitate 

definite 

Urmarirea existenţei  

fişelor de personal 

explicite, detaliate 

pentru personalul 

primariilor, 

adaptarea ROF si 

ROI la cerintele 

managemetnului 
deseurilor, adaptarea 
regulamentelor 
serviciilor de 
salubrtitate la situatia 
Judetului Ilfov, 

elaborarea unor 
studii de oportunitate 
pentru delegarea de 
gestiune care sa 
includa aspectele 
orgnizatorice si 
institutionale in 

localitatile judetului 

Ilfov 

Organizarea 

clara a 

coexistenţei 

sistemelor 

concesionate cu 

cele mixte şi cu 

cele în 

proprietate 

exclusiv publică 
Existenţa unei 

comunicări 

eficiente şi 
operative între 

localităţi pentru 

ajustarea 

planurilor de 

organaizare şi a 

celor de 

pregătire a 

resurselor 

umane 

Functionarea 

corespunzatoare 

a POS -

Protectia 

Mediului, Axa 

Prioritara 2, 

corespondenta 

planificarii cu 

situatia si 

evolutia 

gestionarii 

deseurilor in 

judetul Ilfov 
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Obiective principale 
monitorizate 

Surse de 
informare 
privind 
indicatorii 

Indicatori 
cuantificabili 

Măsuri pentru 
asigurarea eficienţei  
monitorizării 

Precondiţii 

3. Formarea de resurse umane 
in administratia localitatilor 
judetului si in Consiliul 

Judetean Ilfov. 

Urmarirea realizarii 

obiectivului de 

„flexicuritate” (concept 

sustinut de Strategia 

Lisabona) 

Raportarile 

primariilor 

privind 

participarea la 

instruiri, 

evidentele 

nominale ale 

INA 

Autoritatea de 

Management a 

POS Resurse 

umane 

Număr, durata şi 
participanţii la 

instruirile 

realizate de catre 

INA. 

Numărul de 

proiecte de 

instruire derulate 

in POS -Resurse 

umane si 

imbunatatirea 

capacitatii 

administrative  

Consiliile locale si 

judetene vor 

inregistra rezultatele 

instruirilor, in 

vederea realizarii 

unui sistem de 

„benchmarking” 

(masurare prin 

comparare) a 

perfomanţelor 

instruirii 

Planificarea 

detaliată a 

organizării şi 
instruirilor, 

existenţa unui 

proces de 

evaluare a 

instruirilor ex-

post 

4. Finanţarea corespunzătoare 

a sectorului de gestionare a 

deşeurilor, in special in 

localitatile cu venit redus si 

in cele la care salubritatea 

este data in delegare de 

gestiune 

ANRSC, 

Evaluarile ex-

post  

Rapoartele 

institutiilor 

independente )I

nstitutul de 

Politici Publice) 

si ale 

Administratiei 

Publice 

Planurile de 

investitie 

anuale ale 

primăriilor şi 
ale Consiliului 

Judeţean 

Rapoartele 

Autoritatilor de 

management si 

organismelor 

intermediare 

pentru POS 

Protectia 

Mediului si 

pentru Planul 

de Dezvoltare 

Agricola   

Fonduri solicitate 

comparat cu 

fondurile necesare 

conform planului 

Fonduri primite 

comparat cu 

fondurile necesare 

confrom planului 

Suma investiiilor 

private rezultate 

in urma delegarii 

de gestiune sau in 

initiativa.  

Organizarea de 

intilniri de lucru cu 

primari cu privire la 

necesarul de 

finantare 

Alocarea de fonduri 

pentru pregatirea de 

investitii in 

parteneriat in cadrul 

sitemului judetean 

integrat de 

gestionare a 

deşeurilor. 

 

Existenţa unui 

mecanim 

instituţional de 

colaborare la 

nivel judeţean 

5. Existenta si functionarea 
corecta a unui sistem de 
colectare şi raportare a datelor 
şi informatiilor privind 

gestionarea deşeurilor 

APM Ilfov, 

rapoartele 

anuale 

Frecventa 

actualizării 

datelor  

 

Introducerea 

completa a  

sistemului de 

raportare şi evidenţă  

Persistenta 

separarii de 

resonsabilitati in 

tre APM si 

ARPM, la nivel 

de lege 

6. Punerea in practica a 
principiului de prevenire a 
generării de deşeuri 

Ministerul 

Economiei  

Directia 

judeteana de 

Statistica 

Indicele de 

generare a 

deseurilor 

Compozitia  

deseurilor 

Derularea de  

campanii de 

conştientizare a 

publicului si 

elaborarea de cereri 

de inaintare pentru 

asemenea campanii 

Existenţa unor 

date validate 

privind  

deşeurile 



Ilfov – Plan judeţean de gestiune a deşeurilor 2007 

 214

Obiective principale 
monitorizate 

Surse de 
informare 
privind 
indicatorii 

Indicatori 
cuantificabili 

Măsuri pentru 
asigurarea eficienţei  
monitorizării 

Precondiţii 

din surse interne 

(Fondul de Mediu) si 

ale UE  

7. Nivelul valorificării termice 
a deseurilor.  

Data limită de atingere a 

tintelor:  2020 

Agenta 

Romana de 

Conservare a 

Energiei, 

statistici pe 

tipuri de surse 

de energie 

Energia obtinuta 

din valorificarea 

termica 

Incurajarea 

prezentărilor de 

tehnologii aplicabile, 

de către companiile 

interesate 

Existenţa unei 

cantităţi 
colectate 

suficiente 

pentru aplicarea 

economică a 

tehnologiilor de 

valorificare 

termică 
8. Nivelul de valorificare a 
materialor recuperabile si 
reciclabile. 
Data limită de atingere a 

tintelor:  2010 

ECOROM 

 

 

Cantităţile 

recuperate şi 
refolosite şi 
valoarea acestora 

Incurajarea 

prezentărilor de 

tehnologii aplicabile, 

de către companiile 

interesate 

Existenţa unei 

cantităţi 
colectate 

suficiente 

pentru aplicarea 

economică a 

tehnologiilor de 

recuperare 

9. Existenta unui sistem 
operativ de colectare a 
deşeurilor periculoase din 

deşeurile menajere 

Registrele 

operatorilor de 

salubritate 

Inregistrarile 

operatorilor 

utilajelor de 

neutralizare 

Cantităţile 

colectate şi 
neutralizate. 

Frecvenţa 

identificarii în 

deşeurile 

menajere a unor 

cantitati sau 

tipuri de deseuri 

periculaose 

inacceptabile. 

Organizarea unor 

discuţii semestriale 

cu participarea APM 

şi a primăriilor 

interesate, 

introducerea acestui 

subiect pe agenda 

întâlnirilor de 

analiză periodice ale 

primăriilor 

Existenta unor 

puncte de 

colectare a 

deşeurilor 

periculoase 

10. Rată de deservire în zonă 
urbană 

Rapoartele 

operatorilor de 

colectare a 

deşeurilor, 

dosarele de 

fundamentare a 

cererilor de 

modificare de 

tarif (ANRSC) 

Numărul de 

gospodării 

deservite. 

Frecvenţele de 

colectare. 

Organizarea unor 

discuţii semestriale 

cu participarea APM 

şi a primăriilor 

interesate, 

introducerea acestui 

subiect pe agenda 

întâlnirilor de 

analiză periodice ale 

primăriilor 

Disponibilitatea 

populatiei 

11. Rata de deservire în zona 

rurală 
Rapoartele 

operatorilor de 

colectare a 

deşeurilor, 

dosarele de 

fundamentare a 

cererilor de 

modificare de 

tarif (ANRSC) 

Numărul de 

gospodării 

deservite. 

Frecvenţele de 

colectare. 

Organizarea unor 

discuţii semestriale 

cu participarea APM 

şi a primăriilor 

interesate, 

introducerea acestui 

subiect pe agenda 

întâlnirilor de 

analiză periodice ale 

primăriilor 

Disponibilitatea 

populaţiei 

12. Tratarea si eliminarea 
finală a deşeurilor menajere  

Registrele de 

primire ale 

operatorilor 

depozitelor 

Volumul depozitat 

Cantitatea 

depozitata 

Dezbatere periodica 

cu operatorii 

depozitelor de 

deşeuri 

Suficientă 
capacitate de 

depozitare 

13. Gradul de colectare Rapoartele Procentul de Dezbatere periodica Disponibilitatea 
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Obiective principale 
monitorizate 

Surse de 
informare 
privind 
indicatorii 

Indicatori 
cuantificabili 

Măsuri pentru 
asigurarea eficienţei  
monitorizării 

Precondiţii 

selectivă operatorilor de 

colectare a 

deşeurilor, 

dosarele de 

fundamentare a 

cererilor de 

modificare de 

tarif (ANRSC) 

Rapoaretele 

nationale 

colectare selectiva 

Nivelul de 

introducere a 

sistemului de pre-

colectare pe 3 

fluxuri separate, 

comparativ cu 

nivelul de 

introducere a 

sistemului pe 2 

fluxuri si cu 

colectarea 

generala  

cu operatorii de 

colectare 

populaţiei 

14. Depozitarea 
corespunzatoare a deseurilor 
din demolari si valorificarea 

acestora 

Rapoartele 

operatorilor de 

colectare a 

deşeurilor, 

Cererile de 

autorizatii de 

construcite 

Volumul de 

deseuri din 

demolări 

depozitat in 

condiţii 
controlate. 

Gradul de 

utilizare a 

deşeurilor din 

construcţii şi 
demolări 

Dezbatere periodica 

cu operatorii 

depozitelor de 

deşeuri 

Suficientă 
capacitate de 

depozitare 

15. Colectarea şi 
depozitarea/eliminarea 
corespunzătoare a deşeurilor 
voluminoase 

Rapoartele 

operatorilor de 

colectare a 

deşeurilor 

Volumul de 

deşeuri colectat 

Dezbatere periodica 

cu operatorii de 

colectare 

Suficientă 
capacitate de 

depozitare 

16. Utilizarea în agricultură a 
nămolului provenit din 
epurarea apelor uzate 

municipale 

Rapoartele 

Directiei 

Sanitar-

Veterinare 

privind 

autorizarea 

utilizării acestui 

namol in 

agricultură 

Cantitatea de 

nămol astfel 

utilizată 

Asigurarea 

cooperarii 

consiliiilor locale cu 

Direcţia Sanitar 

Veterinara, cu 

sprijinul prefecturii.  

Disponibilitatea 

fermierilor si 

capacitatea 

administrativă a 

Directiei 

Sanitar-

Veterinare 

17. Incinerarea  în cuptoare de 
ciment a nămolului provenit 
din epurarea apelor uzate 

municipale 

Inregistrarile 

staţiilor de 

epurare şi ale 

companiilor 

producătoare 

de ciment 

Cantitatea de 

nămol astfel 

procesată 

Inaintarea catre 

APM a unor 

rapoarte semestriale 

in acest sens 

Disponibilitatea 

producatorilor 

de ciment si 

caracteristici ale 

deşeurilor  care 

să permită co-

incinerarea 

18. Colectarea, eliminarea şi 
valorificarea VSU 

Rapoartele 

punctelor de 

colectare VSU. 

Direcţia 

Judeţeană a 

Finanţelor 

Publice 

Asociatia 

Importatorilor 

si 

Producatorilor 

Numărul de VSU 

colectate. 

Cifra de afaceri 

din valorificarea 

VSU. 

Numărul de 

utilaje de 

procesare a VSU 

în operare privată 
în judeţ. 

Sedinţe periodice ale 

consiliilor locale sau 

corespondenţa  

(semestrială) cu 

structurile de 

colectare de profil. 

Se vor analiza  

cercetările de piaţă 
disponibile. 

Disponibilitatea 

populaţiei de a 

preda VSU 
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Obiective principale 
monitorizate 

Surse de 
informare 
privind 
indicatorii 

Indicatori 
cuantificabili 

Măsuri pentru 
asigurarea eficienţei  
monitorizării 

Precondiţii 

de Autoturisme 

(APIA) 

19. Colectarea, 
dezemembrarea şi 
valorificarea  DEEE 

Rapoartele 

operatorilor 

asociativi de 

colectare  

Cantitatea de 

DEEE colectată şi 
cantitaţile 

valorificate 

Sedinţe periodice ale 

consiliilor locale sau 

corespondenţa  

(semestrială) cu 

structurile asociative 

de colectare de 

profil. 

Se vor analiza  

cercetările de piaţă 
disponibile. 

Disponibilitatea 

populaţiei de a 

preda DEEE 

20. Inchiderea 
corespunzătoare şi urmarirea 
post-închidere a depozitelor de 
deşeuri neconforme şi a 
alveolelor inchise din 
depozitele conforme 

Bilanturile de 

mediu. 

Rapoartele 

inspectorilor 

APM si ale 

Garzii de 

Mediu 

Perioada de 

exploatare a 

alveolelor, 

comparativ cu cea 

prevazută în 

proiect. 

 

Analiza cu APM si 

prefectura. 

Suficientă 
capacitate de 

depozitare 

 

 

Tabel 77 Indicatori privind progresul in atingerea tintelor in judeţul Ilfov 
 

Indicator privind progresul in atingerea 
tintelor 

Sursa de informare 

Gradul de colectare Rapoartele Operatorilor 
Procentul de colectare selectiva Rapoartele Operatorilor 
Procentul de colectare a deseurilor 
biodegradabile 

Rapoartele Operatorilor 

Tintele aferente fluxurilor de deseuri speciale Organizatiile asocaitive respective 
Sursa: Estimarea Consultantului PJGD 

Pentru fiecare indicator identificat mai sus, raportul va analiza: 
• Impactul evolutiei indicatorului asupra obiectivelor planului 
• Impactul asupra probabilitatii de atingere a tintelor 
• Măsuri propuse  pentru îmbunătaţirea monitorizării indicatorului 
Pentru fiecare indicator se evaluează şi se marchează grafic trendul. Daca indicatorul are 

o valoare favorabila, incurajatoare, în  anul monitorizat faţă de anul precedent, atunci trendul 
va fi marcat cu simbolul ☺, in caz contrar va fi marcat cu �, iar daca are o valoare 
comparabila va fi marcat cu simbolul � . 

Grupul de lucru va fi alcatuit pe baza deciziilor administrative interne, din reprezentanţi ai 
Agenţiei Locale de Protecţia Mediului şi Consiliului Judeţean Ilfov, la care se pot ralia 
reprezentanţi ai altor servcii  descentralizate sau de-concentrate ale statului, specialişti, 
reprezentanţi sau membri ai organizaţiilor neguvernamentale. Activitatea sa durează 
aproximativ 4 sapatamani, fiind recomandabilă alegerea perioadei în care Institutul de 
Statistică publică indicatorii statistici pe anul anterior. 

Grupul de lucru responsabil de elaborarea raportului de monitorizare  va analiza evoluţia 
cadrului instituţional şi administrativ prevăzut de lege pentru această activitate, din 
următoarele perspective;  

• alcătuirea, componenţa şi competenţele grupului de monitorizare responsabil de 
evaluarea indicatorilor;  

• conţinutul şi structura raportului de monitorizare. 
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Tabel 78 Monitorizarea principalelor variabile de intrare 
Indicator Sursa de informare 
Evoluţia populaţiei; Institutul National de Statistica, Directia Judeteana 

de Statistica, Politia, Autoritatea Nationala pentru 
turism (privind vizitatorii)  

Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor 
municipale 

Agentia Naţională de Protecţia Mediului,  
Studiile specifice 

Ponderea deşeurilor biodegradabile în 
deşeurile municipale; 

Agentia Naţională de Protecţia Mediului,  
Studiile specifice 

Evoluţia  indicelui de generare a deşeurilor de 
ambalaje: 

Agentia Naţională de Protecţia Mediului,  
Studiile specifice 

Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de 
sursa de generare (deşeuri de ambalaje de la 
populaţie, din comerţ, instituţii şi industrie); 

Agentia Naţională de Protecţia Mediului,  
Studiile specifice 

Compoziţia deşeurilor de ambalaje pe tip de 
material; 

Agentia Naţională de Protecţia Mediului,  
Studiile specifice 

Ponderea pe tip de material a deşeurilor de 
ambalaje conţinute în deşeurile de la 
populaţie. 

Agentia Naţională de Protecţia Mediului,  
Studiile specifice 

În paralel cu monitorizarea planului, vor fi derulate acţiuni specifice de stimulare şi 
sprijinire a entităţilor implicate în gestionarea deşeurilor pentru dezvoltarea unor instrumente 
şi metode de înregistrare a cantităţilor colectate, manipulate, predate şi procesate.  

Un astfel de sistem de înregistrare este util atât pentru raportarea directă către autorităţile 
centrale şi locale, cât şi pentru urmărirea operativă a planului. In afara analizei indicatorilor 
raportul va identifica întârzierie, piedicile şi deficienţele de implementare a planului şi va 
propune măsuri de remediere. Pentru a facilita consultarea sa, Raportul de monitorizare va 
include un rezumat. 

Rezultatele monitorizării Planului vor fi raportate anual către Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile şi ANPM. Raportul va fi disponibil pentru consultare oricarei persoane 
fizice sau juridice, fără a fi nevoie să dovedească un interes legitim. 

 
Cuprinsul Raportului de monitorizare: 

• Membrii grupului de lucru 
• Rezumat 
• Analiza si tendintele indicatorilor pentru atingerea obiectivelor planulkui 
• Analiza si tendintele  Indicatorilor privind progresul in atingerea tintelor 
• Analiza variabilelor de intrare si impactul schimbarilor constatate asupra prognozei 
• Masuri propuse pentru imbunatatirea monitorizarii  
• Situatia sistemelor de inregistrare a datelor si informatiilor primare 
• Concluzii si recomandari privind orientarea planului sau revizuirea sa  

 
 
Metodologia nu mentionează regimul administrativ şi juridic al Raportului de monitorizare, 

astfel încat se poate presupune că îl urmează pe acela al Planului la care se referă, fiind 
astfel necesar sa fie aprobat în Consiliul Judeţean. 

 
În următoarele situaţii constatate în monitorizare este recomandabilă revizuirea 

planului: 
• unul sau mai multe variabile de intrare prezintă o altă evoluţie decât cea luată în 

considerare la întocmirea prognozei; 
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• indicatorii prezintă valori mai  descurajante faţă de situaţia descrisă în plan, deşi 
măsurile prevăzute au fost luate corespunzător planificării; 

• o parte a obiectivelor este în pericol de a nu fi atinsă şi se pot identifica măsuri de 
corectare; 

• au avut loc sau sunt pe cale de a avea loc modificari semnificative ale cadrului de 
finantare sau de natura legislativa; 

• progresul tehnic a condus la tehnologii mai avantajoase fata de cele prevăzute in 
plan. 

 
  

-//- 
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Anexa 1.Legislaţia utilizată pentru intocmirea PJGD  
 
Legislatia transpusa generala cuprinde: 
 
Legislaţia UE  Legislaţia românească 
Directiva nr. 2006/12/CE 
privind deşeurile 
Directiva nr. 91/689/EEC 
privind deşeurile 
periculoase 

OU nr. 78/2000 OU nr. 78/2000 privind 
regimului deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 283 

din 22. 06.2000), 
OG nr. 61/2006 care modifică şi completează 
OU nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 790 din 19. 08. 2006)  

Directiva nr. 91/689/EEC 
privind deşeurile 
periculoase 

OU nr. 78/2000 privind regimului deşeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 283 din 22. 06.2000), 
Legea nr. 426/2001 care aprobă OU nr. 
78/2000 privind regimul deşeurilor, completată 
şi modificată (Monitorul Oficial Partea I nr.411 

din  25. 07. 2001) şi 
OG nr. 61/2006 care modifică şi completează 
OU nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 790 din 19. 08. 2006) 

Directiva nr. 75/439/EEC 
privind eliminarea 
uleiurilor uzate, 
modificată prin Directiva 
no. 87/101/EEC şi 
Directiva no. 91 /692/EEC 

HG nr. 662/2001 privind uleiurile uzate 
(Monitorul Oficial Partea I nr. 446 din 08.08. 

2001), completată şi modificată de HG nr. 
441/2002 (Monitorul Oficial nr. 325 din 16.05. 

2002) şi de HG  
nr.1159/2003 care modifică HG nr. 662/2001 
privind gestionarea uleiurilor uzate (Monitorul 

Oficial nr. 715 din 14.10. 2003). 

Directiva nr. 91/157/EEC 
privind bateriile şi 
acumulatorii care conţin 
substanţe periculoase şi 
Directiva nr. 93/86/EC 
privind etichetarea 
bateriilor  

HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi 
acumulatorilor care conţin substanţe 
periculoase (Monitorul Oficial nr. 700  din 5.11. 

2001) 

Directiva nr. 96/59/EC 
privind eliminarea 
bifenililor policloruraţi şi 
tetrafenililor policloruraţi 
(PCB şi 
PCT) 

HG nr.173/2000 privind gestionarea şi controlul 
special al bifenililor policloruraţi şi a altor 
compuşi asemănători (Monitorul Oficialn nr.  
131 din 28.03.2000) 

Decizia nr. 2000/532/EC, 
modificată de Decizia nr. 
2001/119 care stabileşte 
o listă a deşeurilor*. 

HG nr. 856/2002 privind păstrarea unei 
evidenţe în ceea ce priveşte gestionarea 
deşeurilor şi aprobarea unei liste a deşeurilor, 
inclusiv cele periculoase (Monitorul Oficial nr. 

659, din 5.09.2002) 
Directiva nr. 87/217/CEE 
privind prevenirea şi 
reducerea poluării cu 
azbest 

HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea si 
controlul poluarii mediului cu azbest modificata 
prin HG 734/2006 
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Legislaţia naţională referitoare la deşeurile de echipamente electrice si 
electronice se compune din: 

• HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice 
(M.Of. 491/10.VI.2005); 

• HG 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice (M.Of. 822/12.09.2005)- in vigoare 
dupa aderarea Romaniei la UE; 

• Ordin 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin 
contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de 
colectare; 

• Ordin 1225/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi 
autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii 
privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi 
valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
(M.Of.1161/ 21.12.2005); 

• Ordin 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, 
modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi 
electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.Of.1 
/03.01.2006). 

 
 

În România, scoaterea din circulaţie a autovehiculelor cu o vechime excesivă 
este stimulată de Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” aşa-
numitul program “Rabla”,  conform următorului cadru legislativ: 
• OUG nr.99/2004 - Programul de stimulare a înnoirii Parcului Naţional Auto; 
• Legea nr.72/2005 pentru aprobarea OUG nr.99/2004 privind Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului Naţional Auto; 
• Ordinul nr.130/2005 al MMGA privind Instrucţuinile de aplicare a OUG nr.99/2004; 
• OUG nr.1/2005 pentru modificarea OUG nr.99/2004 privind Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului Naţional Auto. 
• OUG nr.38/2006 privind Reluarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

Naţional Auto; 
• Ordinul nr.579/2006 al MMGA privind Instrucţuinile de aplicare a OUG nr.38/2006 

al Programului de stimulare a înnoirii Parcului Naţional Auto. 
• OUG nr.4/2007 privind reluarea în anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului Naţional Auto. 
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Anexa 2. Lista tuturor agenţilor de salubrizare autorizaţi existenţi in judetul Ilfov , cu 
datele de contact şi localităţile deservite. 

Denumire, categorie licenta 
Aria de operare (localitati 
din judet) 

Date de contact 

SC Urban SA- Sucursala 
Otopeni, , Aut. de mediu nr. 
195/29.06.2007,  Aut. ANRSC nr. 
709/23.11.2005 

Otopeni, Balotesti, Peris, 
Tunari, Clinceni 

tel/fax: 
3514602/3514601
/3514603 

SC Compania Romprest Service 
SA, Otopeni, tel/fax:, Aut. de 
mediu nr. 198/08.08.2005-
revizuita in 27.07.2006,  Aut. 
ANRSC 82/19.03.2007 

Otopeni (AIHCB), 

Saftica, Snagov, 
Voluntari, Afumati, 
Bragadiru, Stefanestii de 
Jos 

2041155/2041777
/2014856 

SC Rosal Ecologic & Recycling 
Sistem SRL, Bucuresti, Aut. de 
mediu nr. 1/28.11.2005, Aut. 
ANRSC 178/18.06.2004  

Pantelimon, Chitila, 
Buftea, Peris, Snagov, 
Cernica, Dragomiresti 
Vale, Popesti Leordeni, 

Pipera- Tunari, Jilava 

tel/fax: 2554982, 

SC Salubritate Apa si Canal 
Voluntari SRL, (SC Ecoval SRL), 
Aut. de mediu 209/2006, Aut. 
ANRSC 775/2004 

Voluntari tel/fax: 2703013 

SC RER Ecologic Service 
Bucuresti REBU SA , Bucuresti, , 
Aut. de mediu nr. 
255/21.06.2007, Aut. ANRSC 
01/08.01.2007 

Corbeanca, Moara 
Vlasiei, Jilava, Domnesti, 
Stefanestii de Jos, 
Cernica  

1 Decembrie, Ciorogarla, 
Chiajna, Mogosoaia, 

Bragadiru 

tel/fax: 
4105037/4105987 

SC Salserv Ecositem SRL, 
Bucuresti, Aut. de mediu nr. 
335/19.12.2006, Aut. ANRSC 
34/12.02.2007 

(licenta cat II) 

Magurele, Otopeni, 
Bragadiru, Popesti 
Leordeni, Cjiajna, 
Berceni, Jilava 

tel/fax: 4562486 

SC Servicii Salubritate Bucuresti 
SA , Bucuresti, tel/fax:, Aut. de 
mediu nr. 336/05.07.2006 -
revizuita  

oras Voluntari 
oras Chitila 
com. Tunari, 
com Domnesti 
com. Gruiu 

 

2332167/2038953 
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Denumire, categorie licenta 
Aria de operare (localitati 
din judet) 

Date de contact 

SC Supercom SA, Bucuresti, , 
Aut. ANRSC  11/13.01.2006 Tunari tel/fax: 

2402686/2402333 
SC Sal Trans Exim SRL, 
Magurele 

 

Afumati, Berceni 0745031184 

C.L Ciolpani, Ciolpani tel/fax: 2255881 

C.L. Gruiu 

 
Gruiu 

Tel/fax: 
3508008/ 

3508009 

 

C.L Cornetu 

 
Cornetu Tel/fax: 4689220 

C.L Copaceni 

 
Copaceni Tel/fax: 4687174 

C. L Vidra 

 
Vidra Tel/fax: 4680773 

C.L Glina 

 
Glina 

Tel/fax: 
4671483/ 

4671214 

C. L Branesti 

 
Branesti 

Tel/fax: 
3150983/ 

3501258 

C. L Ganeasa, 

 
Ganeasa 

Tel/fax: 3513050/ 

3513060 

 
 


