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1. INTRODUCERE 

1.1 Baza legală a elaborării PJGD 

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

care transpune în legislația națională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19.11.2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, Consiliul Județean 

Brașov are obligația de a elabora și revizui planul județean de gestionare a deșeurilor, astfel: 

- art. 39 (1): ”În baza principiilor și obiectivelor PNGD se elaborează / realizează / revizuiesc 

planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PJGD, de către 

Consiliile Județene în colaborare cu agențiile județene pentru protecția mediului…” 

În baza prevederilor art. 40, alin (1) ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Consiliul 

Județean Brașov a încredințat elaborarea PJGD Brașov, inclusiv a Programului Județean de 

prevenire a Generării Deșeurilor (PJPGD), în conformitate cu prevederile legale de achiziții publice, 

companiei EPMC Consulting SRL, Cluj Napoca. PJGD Brașov va fi elaborat în colaborare cu 

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov. 

În anul 2019 a fost aprobată, prin Ordinul nr. 140/2019 al Ministerului Mediului, Metodologia 

pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a 

deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, care stabilește 

modalitatea de lucru pentru elaborarea PJGD-urilor. Prezentul document a fost elaborat pe baza 

acestei Metodologii.  

1.2 Scopul și obiectivele 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial pentru 

asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus 

asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea la 

nivel operațional al ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru 

reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând 

depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică). 

La nivel național au fost revizuite la momentul actual documentele strategice privind gestionarea 

deșeurilor prin: 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 - Strategia Națională privind Gestionarea Deșeurilor;  

▪ Hotărârea de Guvern nr. 942/2017 - Planul Naţional privind gestionarea deșeurilor.  

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) stabilește politica și obiectivele strategice 

ale României în domeniul gestionării deșeurilor pentru perioada 2014-2020. Strategia Națională 

privind Gestionarea Deșeurilor a creat cadrul potrivit realizării responsabilităților asumate de 

România, prin prezentarea acțiunilor necesare în vederea planificării și atingerii obiectivelor în 

domeniul deșeurilor. Pe de altă parte principalele obiective ale Planului Național de Gestionare a 

deșeurilor (PNGD) constau în caracterizarea situației actuale în domeniu, identificarea problemelor 

care conduc la managementul ineficient al deșeurilor, stabilirea obiectivelor și țintelor la nivel 

național și identificarea necesităților investiționale.  

Obiectivul general al proiectului – urmăreşte să rezolve probleme semnificative de mediu și de 

funcționare legate de generarea şi gestionarea deșeurilor şi să creeze un sistem integrat de gestionare 

a deșeurilor în județ, care va îmbunătăţi condițiile de trai ale cetățenilor şi va sprijini România în 

atingerea țintelor de gestionare a deșeurilor impuse de Tratatul de Aderare.  

Sistemul ca atare, va fi în deplină conformitate cu principiile naționale şi legislația de mediu 

europeană şi naţională şi va aborda toate elementele de gestionare a deșeurilor, de la prevenirea 

generării deșeurilor şi colectarea lor şi până la eliminarea reziduurilor. Sistemul propus este adaptat 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

18 

 

la nevoile județului şi a fost identificat ca fiind cel mai eficient şi accesibil din punct de vedere al 

costurilor pentru cetățenii județului Brașov. 

Obiective specifice ale PJGD Brașov sunt: 

▪ prezentarea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul județului Brașov: 

cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente, identificarea problemelor care 

cauzează un management ineficient al deșeurilor; 

▪ prognoza generării deșeurilor, alternative de gestionare a deșeurilor (doar pentru deșeurile 

municipale), stabilirea, pe baza prevederilor legale și a obiectelor stabilite prin PNGD și 

SNGD, a obiectivelor și țintelor pentru categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării la 

nivel județean; 

▪ stabilirea unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor, în baza măsurilor propuse în 

Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD);  

▪ identificarea necesităților investiționale în domeniul gestionării deșeurilor municipale (acest 

obiectiv este detaliat în capitolul 8). 

1.3 Orizontul de timp al Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 

Planul Județean de Gestionare a deșeurilor pentru județul Brașov va acoperi perioada 2020-2025, 

având ca an de referință 2019, ultimul an în care există la nivelul APM Brașov date statistice privind 

deșeurile.  

Pentru prezentarea situației existente au fost utilizate datele disponibile privind cantitățile de deșeuri 

generate și gestionate, aferente perioadei 2014 – 2019, și informații privind instalațiile de gestionare 

a deșeurilor aferente anului 2019.  

Perioada acoperită de prognoza de generare privind cantitățile de deșeuri ce trebuie gestionate este 

2020 – 2050, iar perioada de planificare (pentru care se propune planul de acțiune) este perioada 

2020 – 2025. 

 

1.4 Structura PJGD 

PJGD Brașov 2020-2025 cuprinde următoarele capitole:  

▪ Introducere/Cadrul general - prezintă date generale privind planificarea, problematica 

generală privind gestionarea deșeurilor, legislația națională și europeană și politica națională 

privind deșeurile; 

▪ Problematica gestionării deșeurilor - prezintă legislația națională și europeană și politica 

națională privind deșeurile; 

▪ Descrierea județului Brașov - prezintă informații privind: așezării umane, date demografice, 

prezentarea județului (suprafață, relief, geologie, climă, vegetație, rețea hidrografică), arii 

naturale protejate, infrastructură respectiv date cu privire la dezvoltarea economică; 

▪ Situația actuală privind gestionarea deșeurilor - prezintă date privind generarea și gestionarea 

deșeurilor pentru fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac obiectul planificării, disponibile la 

nivelul județului Brașov, concluzii privind atingerea obiectivelor PJGD Brașov 2008 și a 

țintelor stabilite pentru perioada 2013-2017, fiind considerat ca punct de referință în procesul 

de planificare; 

▪ Proiecții - prezintă ipotezele privind planificarea, prognoza generării deșeurilor, analiza 

alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale, descrierea alternativei selectate și planul 

de acțiune; 

▪ Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor - descrie stabilirea obiectivelor și țintelor 

județene în conformitate cu obiectivele și țintele PNGD și a legislației naționale și europene; 
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▪ Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale; 

▪ Prezentarea alternativei selectate - se prezintă un rezumat al costurilor de investiții și operare 

pentru alternativa selectată; 

▪ Verificarea sustenabilității - în cadrul acestui capitol se prezintă costurile de operare și 

întreținere pentru activitățile de colectare, transport și sortare; 

▪ Analiza senzitivității și a riscurilor; 

▪ Planul de acțiune - cuprinde măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor, termenul de 

îndeplinire, responsabili și sursa de finanțare pentru deșeurile municipale și fluxurile speciale  

▪ Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor – care prezintă situația actuală 

privind prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, măsurile de prevenire 

a generării deșeurilor, planul de acțiune și modalitățile de verificare a aplicării măsurilor; 

▪ Indicatori de monitorizare – modul de monitorizare a planului de acțiune al PJGD și al PJPGD.  

Termenii utilizați în elaborarea acestui document au semnificația stabilită prin legislația europeană 

și națională aplicabilă din domeniul protecției mediului și cea specifică din domeniul gestionării 

deșeurilor. O listă a termenilor utilizați este prezentată în finalul documentului, în Anexa 2- Definiții. 

 

1.5 Acoperire geografică 

Prezentul PJGD acoperă teritoriul județului Brașov. În figura următoare este reprezentată harta 

hipsometrică a județului Brașov. 

Figura 1-1 Harta hipsometrică (a formelor de relief) a județul Brașov 

 

 

1.6 Categorii de deșeuri care fac obiectul PJGD 

Deşeurile care fac obiectul PJGD sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile 

menajere şi similare din comerţ, industrie şi instituţii) inclusiv uleiuri alimentare uzate și fluxurile 

speciale, parte a deșeurilor municipale (deşeurile de ambalaje, deşeurile de echipamente electrice şi 
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electronice), precum și deşeurile din construcţii şi desființări și nămolurile de la epurarea apelor 

uzate. 

În ceea ce privește prognoza generării deșeurilor, aceasta va acoperi doar deșeurile municipale 

(inclusiv biodeșeurile) și deșeurile de ambalaje (de la populație), iar referitor la partea de analiză a 

alternativelor și identificarea necesarului investițional, aceste aspecte vor acoperi doar deșeurile 

municipale, acestea fiind deșeurile care intră în responsabilitatea completă a autorităților publice 

locale. 

În tabelul de mai jos, sunt prezentate tipurile de deșeuri care vor face obiectul planificării în cadrul 

prezentului PJGD, precum și codurile acestor deșeuri conform Listei europene a deșeurilor 

aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare. 

Tabel 1-1 Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării 

Tip de deșeu Cod deșeu 

Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite 

din comerț, industrie și instituții) inclusiv fracțiuni colectate separat: 

20 

 

- Fracții colectate separate (cu excepția 15.01) 20 01 

- Deșeuri din grădini și parcuri (inclusive deșeuri din cimitire) 20 02 

- Alte deșeuri municipale (deșeuri municipal amestecate, deșeuri 

din piețe, deșeuri stradale, deșeuri voluminoase etc.) 
20 03 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de 

ambalaje colectate separat) 
15 01 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

20 01 21* 

20 01 23* 

20 01 35* 

20 01 36* 

Deșeuri din construcții și desființări 17 01;17 02;17 04 

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești 19 08 05 

 

1.7 Metodologia de elaborare a PJGD 

Pentru elaborarea PJGD pentru județul Brașov s-a colaborat cu Agenția pentru Protecția Mediului 

Brașov, cu Consiliul Județean Brașov și cu ADI ISO Mediu Brașov. În cadrul procedurii de adoptare 

conform legii a fost constituit un grup de lucru format din următoarele entități: 

▪ Consiliul Județean Brașov; 

▪ Primăria Brașov; 

▪ Agenția pentru Protecția Mediului Brașov; 

▪ Instituția Prefectului Județul Brașov; 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov, în domeniul salubrizării 

localităților din județul Brașov (ADI ISO Mediu Brașov); 

▪ Administraţia Naţională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de 

Gospodărire al Apelor Brașov, SGA Brașov; 

▪ Garda Națională de Mediu, Comisariatul General – Serviciul Comisariatul Județean Brașov; 

▪ Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județul Brașov; 

▪ Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov. 

 

1.8 Evaluarea strategică de mediu 

În conformitate cu prevederile Art. 40, alin (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

(republicată), cu modificările și completările ulterioare: „ (2) Elaborarea și avizarea planurilor de 
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gestionare a deșeurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe”, PJGD pentru județul Brașov a fost supus procedurii de evaluare strategică de 

mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, fiind derulate următoarele etape: 

▪ transmiterea primei versiuni a PJGD – județul Brașov la APM Brașov pentru declanșarea 

etapei de încadrare la data de 20.03.2020; prima versiune a planului a fost afișată începând 

cu 24.03.2020 pe pagina web a APM Brașov; 

▪ elaborarea primei versiuni a fost mediatizată de titular prin publicații în presa scrisă în 

23.03.2020 și în 26.03.2020; 

▪ în cadrul CSC din data de 24.11.2020 a fost luată decizia de încadrare care a stabilit 

necesitatea efectuării evaluării de mediu; 

▪ anunțul deciziei etapei de încadrare a fost publicat în presa scrisă și afișat pe pagina de 

internet a APM Brașov în data de 02.12.2020; 

▪ întrucât nu au fost primite observații din partea publicului, a fost publicată decizia de 

încadrare cu nr. 5218 din 15.12.2020;  

▪ în perioada 22.12.2020 – 15.04.2021 s-a derulat etapa de definitivare a planului și de 

elaborare a Raportului de mediu; 

▪ în perioada 16.04.2021 - 02.06.2021 s-a derulat etapa de analiză a calității Raportului de 

mediu, în cadrul căreia proiectul de PJGD și Raportul de mediu revizuite au fost 

disponibilizate publicului pentru observații; publicul interesat a făcut observații care au 

necesitat modificări ale alternativelor de mediu analizate; 

▪ în data de 03.06.2021 a avut loc dezbaterea publică a PJGD – județul Brașov și a Raportului 

de mediu;  

▪ în urma observațiilor înregistrate din partea publicului atât în perioada de analiză a calității 

Raportului de mediu cât și a celor înregistate în cursul dezbaterii publice au fost operate 

următoarele modificări la versiunea finală a PJGD – județul Brașov și Raportul de mediu 

elaborate pentru aceasta:  

o s-au analizat mai multe alternative de mediu referitoare la amplasamentele propuse 

pentru viitoarele amplasamente 

o s-au revizuit datele privind prognoza deșeurilor și obiectivele și țintele de atins pentru 

perioada 2021-2024 și toate informațiile care derivau din acestea. 

În urma derulării procedurii complete de evaluare de mediu, APM Brașov a emis Avizul de mediu 

nr. ………….  



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

22 

 

2. PROBLEMATICA GESTIONĂRII DEȘEURILOR 

2.1  Informații privind planificarea 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov a fost revizuit în deplină conformitate 

cu obiectivele și principiile Planului Național de Gestionarea a Deșeurilor 2014-2020, aprobat prin 

H.G. nr. 942/2017, ale Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor aprobată prin HG nr. 870 din 

06.11.2013, precum și cu legislația română și europeană aplicabilă în domeniu, în vigoare la data 

elaborării, inclusiv prevederile Pachetului de economie circulară. 

Conform prevederilor legale în vigoare, PJGD Brașov și PJPGD Brașov se vor monitoriza anual. 

Acestea se evaluează de către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, o dată la 2 ani și se 

revizuiesc, după caz, de către Consiliul Județean Brașov, în baza raportului de monitorizare/evaluare 

întocmit de APM Brașov. 

 

2.2  Legislația privind gestionarea deșeurilor 

Politica și legislația europeană privind deșeurile se subscrie unor politici și programe comunitare 

mai ample, inclusiv al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu, Foaia de parcurs către o Europă 

eficientă din punct de vedere energetic și Inițiativa privind materiile prime. 

În noiembrie 2013, Parlamentul European și Consiliul European au adoptat Al 7–lea Program de 

Acțiune pentru Mediu – 2020 “Să trăim bine în limitele planetei noastre” (“Living well, within 

the limits of our planet”). Viziunea acestui program, care își propune să ghideze acțiunile UE în 

domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice până în 2020 prevede că “În 2050 noi vom 

trăi bine în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și sănătatea mediului rezultă 

dintr-o economie circulară inovativă unde nimic nu este irosit/aruncat și unde resursele sunt 

gestionate sustenabil.” 

Al 7-lea Programul de Acțiune pentru Mediu stabilește obiectivele prioritare ale politicii UE în 

domeniul gestionării deșeurilor, respectiv:  

▪ reducerea cantităților de deșeuri generate;  

▪ maximizarea reutilizării și reciclării;  

▪ limitarea incinerării la materialele care nu sunt reciclabile;  

▪ limitarea progresivă a depozitării la deșeuri care nu pot fi reciclate sau valorificate; 

▪ asigurarea implementării depline a obiectivelor politicii privind deșeurile, în toate statele 

membre.  

Transformarea deșeurilor într-o resursă reprezintă cheia economiei circulare, noul concept de 

dezvoltare durabilă a statelor membre UE. Dacă se asigură recuperarea, reutilizarea și reciclarea 

deșeurilor și dacă deșeurile dintr-o industrie devin materie primă a altei industrii, se asigură trecerea 

la o economie circulară în care se gestionează sustenabil deșeurile și resursele sunt utilizate într-un 

mod eficient și durabil. 

Pachetul economiei circulare, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015 include propuneri 

de revizuire a legislației privind deșeurile, precum și un plan de acțiune aferent care completează 

aceste propuneri stabilind măsuri ce au ca scop închiderea buclei economiei circulare și care vizează 

toate etapele ciclului de viață al unui produs: de la producție și consum, până la gestionarea 

deșeurilor și la piața materiilor prime secundare. 

În cadrul Uniunii Europene domeniul gestionării deșeurilor reprezintă o parte esențială a tranziției 

la o economie circulară fiind bazată pe "ierarhia deșeurilor" care stabilește următoarea ordine 

prioritară în elaborarea politicii privind deșeurile și gestionarea deșeurilor la nivel operațional: 
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prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, recuperare și, ca fiind cel mai puțin preferat 

opțiunea, eliminarea (care include depozitarea și incinerarea fără recuperare de energie).  

Obiectivele și țintele stabilite în legislația europeană reprezintă factorii cheie pentru îmbunătățirea 

gestionării deșeurilor, stimularea inovării în ceea ce privește reciclarea, limitarea utilizării 

depozitării deșeurilor și crearea de stimulente pentru schimbarea comportamentului consumatorilor.  

Îmbunătățirea gestionării deșeurilor contribuie la reducerea problemelor legate de sănătate și mediu, 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (direct prin reducerea emisiilor de la depozitele de 

deșeuri și indirect prin reciclarea materialelor care pot fi extrase și prelucrate) și evitarea impactului 

negativ la nivel local cum ar fi: alterarea peisagistică datorată depozitelor de deșeuri, poluarea locală 

a apei și a aerului, precum și împrăștierea deșeurilor. 

În 2015 Comisia Europeană a lansat “Pachetul pentru economie circulară”, care include propuneri 

de modificare a 6 Directive, dintre care, cele cu efect direct asupra sistemelor de gestionare a 

deşeurilor: Directiva cadru a deşeurilor (2008/98/CE), Directiva privind ambalajele şi deşeurile de 

ambalaje (94/62/CE)1 şi Directiva privind depozitele de deşeuri (1999/31/CE) care prin natura lor 

vor influenţa semnificativ sistemele de gestionare a deşeurilor.  

Pachetul pentru economie circulară a fost pus în aplicare începând din 2018 prin adoptarea 

următoarelor Directive, intrate în vigoare la 4 iulie 2018, cu termen de punere în aplicare în termen 

de doi ani: 

a) Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile 

Modificările aduse de această directivă la Directiva-cadru privind deșeurile au menirea de a 

îmbuntăți mediul și sănătatea populației prin măsuri de prevenire și reducere a generării de deșeuri, 

a efectelor adverse provocate de generarea și gestionarea lor, aspecte care să conducă la reducerea 

sau eficientizarea folosirii resurselor, toate acestea făcând posibilă tranziția către o economie 

circulară.  

Directiva aduce o serie de amendamente în ceea ce privește: 

- Definirea mai clară și unitară a conceptelor privind diferitele categorii de deșeuri, de metode 

de gestionare a acestora 

- Instrumentele economice care să stimuleze aplicarea ierarhiei deșeurilor: scheme de plată de 

penalizare sau stimulare privind gestionarea deșeurilor, taxe privind eliminarea prin 

depozitare sau incinerare, schemele de răspundere extinsă a producătorilor, stimulente 

economice pentru autoritățile locale privind colectarea separată deșeurilor municipale, 

scheme de restituire a garanției etc. 

- Obligația statelor membre de a asigura colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, 

plastic, sticlă și, începând din 1 ianuarie 2025, textile; 

- Aigurarea unei ţinte de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deșeurilor municipale 

pentru 2025 de minim 55 % din deșeurile generate, pentru 2030 de minim 60 %, iar în 2035 

de 65%. România ar putea beneficia de o perioadă suplimentară de 5 ani pentru aceste ținte 

în anumite condiții cumulative.2 

 

1 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile 

de ambalaje, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L365/10, 1994, modificată prin Directivele 2004/12/CE, 2005/20/CE 

şi 2013/2/UE 
2 Potrivit art. 11, alin (3), (4), (5) al Directivei cadru a deșeurilor modificate în cadrul Pachetului de economie circulară, 

condițiile de amânare sunt: pregătire pentru reutilizare și reciclare a mai puțin de 20% sau eliminarea prin depozitare a 
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- Obligativitatea asigurării, până la 31 decembrie 2023, a reciclării la sursă a biodeșeurilor 

(compostarea individuală) sau colectării separate a acestora în vederea reciclării ulterioare; 

- Obligativitatea asigurării, până în 1 ianuarie 2025, a colectării separate a deșeurilor 

periculoase din deșeurile municipale 

- Regulile de calculare a îndeplinirii obiectivelor: considerarea ca reciclate doar a materialelor 

care rezultă dintr-o instalație de sortare și merg într-una de reciclare, considerarea ca 

reciclate a biodeșeurilor care sunt tratate prin compostare sau digestie anaerobă (și din 1 

ianuarie 2027, doar dacă biodeșeurile sunt colectate separat la sursă) 

-  Metodologie comună la nivelul UE pentru calculul îndeplinirii acestor obiective 

- Obligativitatea asigurării unor programe de prevenire a generării deșeurilor. 

b) Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 

Modificările aduse de această reglementare europeană Directivei privind ambalajele au ca scop 

asigurarea prevenirii generării de deșeuri, asigurarea reutilizării ambalajelor, asigurarea reciclării 

sau valorificării deșeurilor de ambalaje, reducerea eliminării acestora. Amendamentele introduse 

fac referire la: 

- Corelarea măsurilor de prevenire și gestionare eficientă cu instrumentele economice 

prevăzute de Directiva cadru a deșeurilor amendată cu Directiva (UE) 2018/851 

- Măsuri de creștere a procentului de ambalaje reutilizabile introduse pe piată și a sistemelor 

de reutilizare a ambalajelor; 

- Obligativitatea atingerii unor ţinte de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor de 

ambalaje de minim 65% (până la sfârşitul anului 2025) şi de minim 70% (până la sfârşitul 

anului 2030) şi pe următoarele materiale specifice, comparativ cu ţintele actuale: 

Tabel 2-1 Ținte pentru reutilizare și reciclare 

Material 

ambalaje 

Ţinta anterioară 

de reciclare 

Ţinta propusă pentru 

2025 

Ţinta propusă pentru 

2030 

Sticlă 60% 70% 75% 

Hârtie/carton 60% 75% 85% 

Metal 50% 
70%/50% 

(metale feroase/ aluminiu) 

80%/60%  

(metale feroase/ aluminiu) 

Plastic 22.5% 50% 55% 

Lemn 15% 25% 30% 

 

c) Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri 

Modificările aduse de Directiva 2018/850 impun obligativitatea statelor membre de a reduce în 

mod semnficativ eliminarea prin depozitare a deșeurilor. Astfel, statele membre trebuie să 

asigure: 

-  începând cu 2030 interdicția de a elimina pe depozite a deșeurilor care pot fi valorificate 

sau reciclate 

- până în 2035 o ţintă de reducere a cantităților deşeurilor eliminate în depozite, la 10% din 

cantitatea totală a deşeurilor municipale generate. România ar putea beneficia de o perioadă 

 

peste 60% din deșeurile sale municipale generate în 2013, precum și transmiterea până în 2023 către Comisie a intenției 

de amânare împreună cu un plan de punere în aplicare 
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suplimentară de 5 ani pentru această țintă în anumite condiții cumulative.3 În cazul în care 

ar fi acceptată amânarea, obligația ar fi de asigurare în 2035 a eliminării prin depozitare a  

unui procent maxim de 25% din deșeurile municipale generate. 

d) Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 

2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a 

Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. 

Modificările aduse de aceste directive se referă în principal la cerințele de monitorizare și raportare 

a modului de îndeplinire a obiectivelor și țintelor de colectare, refolosire și reciclare pentru 

vehiculele scoase din uz și deșeurile de baterii și acumulatori. 

În sprijinul implementării corecte a Directivelor privind deșeurile, au fost adoptate o serie de acte 

normative complementare referitoare la modul de calcul a țintelor privind deșeurile: 

- Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilirea a normelor și a metodelor de calcul 

pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la art. 11 alineatul l(2) din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului; 

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a 

normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate 

cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei 

de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei; 

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire 

a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor referitoare la depozitele de 

deșeuri municipale în conformitate cu Directiva 1999/31/CE a Consiliului și de abrogare a 

Deciziei 2000/738/CE a Comisiei. 

De asemenea, în efortul de a asigura tranziția către economia circulară, Comisia Europeană a 

adoptat, tot în 2018, Strategia privind materialele plastice4, care propune o serie de măsuri și acțiuni 

concrete cu scopul de a asigura „economia circulară” a materialelor plastice, printre care: 

- Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastice  

o Acțiuni menite să îmbunătățească proiectarea produselor:  

o Acțiuni de stimulare a conținutului reciclat:  

o Acțiuni pentru îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor de plastic:  

- Reducerea deșeurilor de plastic și a aruncării deșeurilor pe domeniul public  

o Acțiuni pentru reducerea materialelor plastice de unică folosință 

o Acțiuni privind materialele plastice compostabile și biodegradabile  

o Acțiuni în vederea reducerii poluării cu microplastice 

În atingerea acestor deziderate, Comisia Europeană recunoaște importanța implicării celor 2 mari 

actori care își pot aduce contribuția, Autoritățile naționale și regionale și industria, recomandând 

măsuri-cheie pentru fiecare din aceste părți. Autoritățile naționale și regionale sunt încurajate astfel 

să: 

➢ favorizeze materialele plastice reciclate și reutilizabile în achizițiile publice  

➢ utilizeze mai bine impozitarea și alte instrumente economice pentru a:  

 

3 Potrivit art. 5, alin (6) al Directivei privind depozitarea deșeurilor, adăugate în cadrul Pachetului de economie circulară, 

condițiile de amânare sunt: eliminarea prin depozitare a peste 60% din deșeurile sale municipale generate în 2013 și 

transmiterea până în 2023 către Comisie a intenției de amânare împreună cu un plan de punere în aplicare. 
4 COM (2018) 28 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - O strategie europeană pentru 

materialele plastice într-o economie circulară 
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− recompensa utilizarea de materiale plastice reciclate și a favoriza reutilizarea și reciclarea 

față de depozitare și incinerare  

− intensifice colectarea selectivă a deșeurilor de plastic și să îmbunătățească modul în care 

se face acest lucru  

➢ instituie sisteme REP bine concepute și/sau sisteme de returnare a garanției, în consultare cu 

sectoarele relevante  

➢ asume angajamente voluntare în favoarea obiectivelor strategiei, în special în ceea ce 

privește stimularea utilizării de materiale plastice reciclate  

➢ sensibilizeze opinia publică cu privire la aruncarea de gunoaie pe domeniul public și să ia în 

considerare aplicarea de amenzi, în cazul în care acestea nu există deja; promoveze activități 

de curățare a plajelor  

➢ intensifice colectarea deșeurilor, în special în apropierea coastelor, și să îmbunătățească 

coordonarea dintre autoritățile responsabile pentru gestionarea deșeurilor, a apei și a 

mediului marin  

➢ intensifice eforturile în vederea eradicării depozitelor de deșeuri ilegale și neconforme  

➢ aibă în vedere introducerea unor sisteme de returnare a garanției, în special pentru ambalajele 

de băuturi  

➢ utilizeze mai bine instrumentele economice, în special pentru a majora costul depozitării și 

incinerării și pentru a promova reciclarea și prevenirea generării deșeurilor de plastic  

➢ utilizeze în mai mare măsură achizițiile publice și finanțarea publică pentru a sprijini 

reciclarea și prevenirea generării deșeurilor de plastic. 

Recunoscând eforturile Comisiei Europene în ceea ce privește gestionarea eficientă a materialelor 

plastice și a deșeurilor provenite din acestea, Parlamentul European a adoptat, în septembrie 2018, 

o rezoluție privind această strategie,5 prin care recomandă sau solicită statelor membre adoptarea 

unor măsuri de punere în aplicare a acestei strategii, printre care menționăm : 

- Materialele plastice nu vor mai fi acceptate de depozitele de deșeuri începând din 2030; 

- Cel târziu până în 2030, toate materialele plastice ale ambalajelor trebuie să fie reutilizabile 

sau reciclabile într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor; 

- Revizuirea cerințelor esențiale din Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 

până la sfârșitul anului 2020; 

- Elaborarea cât mai curând posibil, de standarde de calitate pentru materiale plastice 

secundare; 

- Introducerea unei taxe pe valoarea adăugată (TVA) reduse în cazul produselor care conțin 

materiale reciclate; 

- Elaborarea de criterii clare privind produsele și aplicațiile utile compuse din materiale 

plastice biodegradabile, inclusiv ambalajele și aplicațiile din domeniul agriculturii; 

- Interdicția totală în UE a materialelor plastice oxodegradabile până în 2020. 

La nivel național este transpusă întreaga legislație comunitară privind gestionarea deșeurilor, pe 

lângă acestea fiind în vigoare și o serie de reglementări naționale specifice, cuprinse în următoarele 

grupe: 

▪ Legislația cadru privind deșeurile; 

▪ Legislația privind tratarea deșeurilor; 

▪ Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri; 

 

5 2019/C 433/18 - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - Rezoluția Parlamentului 

European din 13 septembrie 2018 referitoare la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie 

circulară (2018/2035(INI))  
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▪ Legislația privind serviciile de salubrizare; 

▪ Legislația privind deșeurile medicale. 

Tabel 2-2 Legislația cadru privind deșeurile 

Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

Directiva nr. 2008/98/CE privind deșeurile 

și de abrogare a anumitor directive, cu 

toate amendamentele sale,  

inclusiv 

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului 

European și a Consiliului (din Pachetul de 

economie circulară) 

 

Legea nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011 

privind regimul deșeurilor cu modificările și 

completările ulterioare. 

OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 

privind Fondul de Mediu.  

Legea 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 

74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 

O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu 

H.G. nr. 870/2013 din 6 noiembrie 2013 privind 

aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a 

Deşeurilor 2014-2020. 

Hotărâre nr. 942 din 20 decembrie 2017 

privind aprobarea Planului de Gestionare a 

Deșeurilor. 

Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea 

Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea și 

revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor. 

Ordinul nr. 739/2017 privind aprobarea 

procedurii de înregistrare a operatorilor 

economici care nu se supun autorizării de mediu 

conform Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor. 

Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu 

modificările ulterioare) de stabilire a unei 

liste de deșeuri  

H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii 

deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 

modificările și completările ulterioare 

Decizia 2014/955/UE de modificare a 

Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste 

de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului 

Se aplică fără transpunere în Statele Membre UE 

 

Tabel 2-3 Legislația privind operațiile de tratare a deșeurilor 

Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

Transportul deșeurilor 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 14.06.2006 privind 

transferurile de deșeuri. 

H.G. nr. 788 din 17.07.2007 privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de deșeuri. 
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Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

Regulamentul (UE) nr. 255/2013 privind 

modificarea anexelor IC, VII, VIII la 

regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind 

transferurile de deșeuri. 

H.G. nr. 1453 din 12.11.2008 pentru 

modificarea și completarea H.G. nr. 788/2007 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului European și al 

Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul 

de deșeuri. 

Lege nr. 6 din 25.01.1991 pentru aderarea 

României la Convenția de la Basel privind 

controlul transportului peste frontier al deșeurilor 

periculoase și al eliminării acestora. 

Ordin nr. 1108/2007 al Ministrului Mediului și 

Dezvoltării Durabile privind aprobarea 

Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se 

prestează de către autoritățile publice pentru 

Protecția Mediului în regim de tarifare și 

cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat 

și completat prin OM 890/2009. 

Ordin nr. 1119 din  8 noiembrie 2005 privind 

delegarea către Agentia Natională pentru 

Protectia Mediului a atributiilor ce revin 

Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor în 

domeniul exportului deșeurilor periculoase și al 

transportului deșeurilor nepericuloase în vederea 

importului, perfecționării active și a tranzitului. 

Depozitarea deșeurilor  

Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea 

deșeurilor, cu toate amendamentele sale, 

inclusiv 

Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului 

European și a Consiliului (din Pachetul de 

economie circulară) 

 

H.G. nr. 349/2005 din 21 aprilie 2005 privind 

depozitarea deșeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Hotărâre nr. 210 din 28.02.2007 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative 

care transpun aquis-ul comunitar în domeniul 

protecției mediului. 

Hotărâre nr. 1292 din 15.12.2010 pentru 

modificarea și completarea H.G. nr. 349/2005 

privind depozitarea deșeurilor. 

Ordin nr. 757 din 26.11.2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor. 

Ordin nr. 1230 din 30.11.2005 privind 

modificarea anexei la Ordinul Ministrului 

Mediului și Gospodăririi apelor nr. 757/2004 

pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deșeurilor. 

Ordin nr. 415 din 03.05.2018 privind 

modificarea și completarea anexei la Ordinul 

Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr. 

757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 

privind depozitarea deșeurilor. 

Ordin nr. 775 din 28.07.2006 pentru aprobarea 

Listei localităților izolate care pot depozita 
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Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

deșeurile municipale în depozite existente ce sunt 

exceptate de la respectarea unor prevederi ale 

H.G. nr. 349/2005 privinde depozitarea 

deșeurilor. 

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind 

stabilirea criteriilor și procedurilor pentru 

acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a 

art. 16 și anexei II la Directiva 1999/31/CE. 

O.M. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare și a procedurilor preliminare de 

acceptare a deșeurilor la depozitare și lista 

națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de 

depozit de deșeuri 

Incinerarea deșeurilor 

Directiva 2010/75/UE privind emisiile 

industriale 

Legea nr. 278 din 24.11.2013 privind emisiile 

industriale. 

Ordin nr. 756 din 26.11.2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind incinerarea 

deșeurilor. 

Ordin nr. 1274 din 14.12.2005 privind emiterea 

avizului de mediu la încetarea activităților de 

eliminare a deșeurilor, respective depozitare și 

incinerare. 

Ordin nr. 636 din 28.05.2008 pentru 

completarea Ordinului Ministrului Mediului și 

Gospodăririi apelor nr. 1274/2005 privind 

emiterea avizului de mediu la încetarea 

activităților de eliminare a deșeurilor, respectiv 

depozitare și incinerare.  

 

Tabel 2-4 Legislația privind fluxurile specifice de deșeuri 

Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje 

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje (cu modificările 

ulterioare), cu toate amendamentele sale, 

inclusiv 

Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului 

European și a Consiliului (din Pachetul de 

economie circulară) 

 

Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

și deșeurilor de ambalaje cu modificările și 

completările ulterioare. 

OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 

privind Fondul de Mediu.  

Legea 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 

74/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind 

Fondul de Mediu. 

OUG nr. 50/2019 pentru modificarea și 

completarea OUG 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu și pentru modificarea și 
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Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

completarea Legii 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și 

deșeurilor de ambalaje 

Ordin nr. 1271/2018 privind procedurile și 

criteriile de înregistrare a operatorilor 

economici colectori autorizați care preiau prin 

achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de 

la locul de generare a acestora. 

Ordin nr. 1362/2018 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare, avizare anuală și de 

retragere a dreptului de operare a organizațiilor 

care implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului. 

Ordin nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005 

privind stabilirea modalităților de identificare a 

containerelor pentru diferite tipuri de materiale 

în scopul aplicării colectării selective. 

ORDIN nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei 

cuprinzând standardele române care adoptă 

standarde europene armonizate prevăzute la art. 

6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje 

Decizia Decizia 97/129/CE privind sistemul 

de identificare și marcare a materialelor de 

ambalaj. 

O.M. nr. 794/2012 privind procedura de 

raportare a datelor referitoare la ambalaje și 

deșeuri de ambalaje. 

Deșeuri de baterii și acumulatori 

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 septembrie 

2006 privind bateriile și acumulatorii și 

deșeurile de baterii și acumulatori și de 

abrogare a Directivei 91/157/CEE*. 

Regulamentul 1103/2010 de stabilire, în 

conformitate cu Directiva 2006/66/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, a 

normelor de etichetare privind capacitatea 

pentru baterii și acumulatorii portabili 

secundar. 

Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei 

din 11 iunie 2012 de stabilire, în 

conformitate cu Directiva 2006/66/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, a 

normelor detaliate privind calculul 

nivelurilor de eficiență a reciclării în 

procesele de reciclare a deșeurilor de baterii 

și acumulatori. 

HG nr. 1132/2008 din 18 septembrie 2008 

privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu 

modificările și completările ulterioare. 

HG nr. 1079/2011 din 26 octombrie 2011 

pentru modificarea și completarea H.G. nr. 

1132/2008 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi 

acumulatori, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Ordin nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind 

aprobarea procedurii de înregistrare a 

producătorilor de baterii și acumulatori. 

Ordin nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 

pentru aprobarea procedurii privind modul de 

evidență și raportare a datelor referitoare la 

baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și 

acumulatori. 

Ordin nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 

privind aprobarea procedurilor și criteriilor de 

evaluare și autorizare a organizațiilor colective 

și de evaluare și de aprobare a planului de 

operare pentru producătorii care își îndeplinesc 
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Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

în mod individual obligațiile privind 

gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, 

precum și componența și atribuțiile comisiei de 

evaluare și autorizare. 

Ordin nr. 2366/1548 din 15 iunie 2012 pentru 

modificarea și completarea Ordinului 

ministrului mediului și pădurilor și al 

ministrului economiei, comerțului și mediului 

de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea 

procedurilor și criteriilor de evaluare și 

autorizare a organizațiilor colective și de 

evaluare și de aprobare a planului de operare 

pentru producătorii care își îndeplinesc în mod 

individual obligațiile privind gestionarea 

deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și 

componența și atribuțiile comisiei de evaluare și 

autorizare. 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 ianuarie 

2003 privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUG nr. 5/2015 din 2 aprilie 2015 privind 

deșeurile de echipamente electrice și 

electronice. 

Ordin nr. 1441 din 23 mai 2011 privind 

stabilirea metodologiei de constituire și 

gestionare a garanției financiare pentru 

producătorii de echipamente electrice și 

electronice. 

Ordin nr. 1494/846/2016 pentru aprobarea 

procedurii și criteriilor de acordare a licenței de 

operare, revizuire, vizare anuală și anulare a 

licenței de operare a organizațiilor colective și 

de aprobare a planului de operare pentru 

producătorii care își îndeplinesc în mod 

individual obligațiile, acordarea licenței 

reprezentanților autorizați, precum și 

componența și atribuțiile comisiei de autorizare, 

pentru gestionarea deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice. 

Ordin nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005 

privind aprobarea măsurilor specifice pentru 

colectarea deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice care prezintă riscuri prin 

contaminare pentru securitatea și sănătatea 

personalului din punctele de colectare. 

Ordin nr. 1223/715 din 29 noiembrie 2005 

privind procedura de înregistrare a 

producătorilor, modul de evidență și raportare a 

datelor privind  echipamentele electrice și 

electronice și deșeurile de echipamente electrice 

și electronice. 
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Legislația europeană Legislația națională de transpunere 

Ordin nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 

privind marcajul specific aplicat echipamentelor 

electrice și electronice introduce pe piață după 

data de 31 decembrie 2006. 

Substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice 

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind limitarea 

utilizării anumitor substanțe periculoase în 

echipamentele electrice și electronice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Hotărârea nr. 322 din 29 mai 2013 privind 

restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 

periculoase în echipamentele electrice și 

electronice. 

ORDIN nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei 

cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la 

restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind 

restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 

periculoase în echipamentele electrice şi 

electronice. 

Vehicule scoase din uz 

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele 

scoase din uz*  

Legea nr. 212/ 2015 privind modalitatea de 

gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase 

din uz  

Nămoluri din stații de epurare orășenești 

Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE 

privind protecția mediului și în special a 

solurilor, când se utilizează nămolurile de 

epurare în agricultură. 

Ordin nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind protecția 

mediului și în special a solurilor, când se 

utilizează nămolurile de epurare în agricultură. 

Ordin nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru 

modificarea și completarea unor ordine care 

transpun aquis-ul comunitar de mediu. 
* Directivele modificate cu Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și 

acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice – se referă la modul de raportare a statelor membre. 

Alte prevederi legislative privind fluxurile de deșeuri: 

▪ Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice; 

▪ H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul 

României. 

Legislația privind serviciile de salubrizare: 

▪ Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

▪ Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care stabilește obligații în sarcina unităților administrativ teritoariale 

dar și a operatorilor de salubrizare în ceea ce privește prestarea serviciilor de salubrizare, 

precum și condiții specifice de atribuire și desfășurare a serviciului public de salubrizare; 

Legislația privind deșeurile medicale: 

▪ Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională 

de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.  
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Alte prevederi legislative care conțin prevederi aplicabile domeniului gestionării deșeurilor: 

▪ Legea nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea și sancționarea unor fapte 

privind degradarea mediului; 

▪ O.U.G. nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările și completările 

ulterioare. 

Lista exhaustivă a legislației naționale care acoperă gestionarea deșeurilor este prezentată în Anexa 

1 a acestui document. 

 

2.3 Politica locală privind deșeurile 

Prin Hotărârile Consiliilor Locale a 37 de UAT-uri din cele 58 ale județului Brașov, a fost înființată 

în 2011 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” în domeniul salubrizării localităților 

din Județul Brașov, fiind înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu nr CIF 

29380234 din 24.22.2011. 

Scopul înființării și funcționării Asociației îl reprezintă înființarea, organizarea, reglementarea, 

finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza 

de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor 

proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza 

strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Ulterior, printr-o serie de acte adiționale, au aderat la Asociație toate UAT-rile din cadrul Județului 

Brașov.  

Scopul și obiectivele Asociației au fost stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” în domeniul salubrizării localităților din 

județul Brașov. 

La nivelul județului nu a fost încă aprobată Strategia de dezvoltare a Sistemului de salubrizare, 

actualmente proiectul acestui document aflându-se în etapa de elaborare. 

La nivelul județului Brașov nu a fost adoptat încă un Regulament al serviciului de salubrizare, având 

în vedere că nu există un Sistem integrat funcțional de management al deșeurilor. Serviciul de 

salubrizare al fiecărui UAT funcționează pe baza unor Regulamente de salubrizare proprii, adoptate 

prin Hotărâri de Consiliu Local. Actualmente, 46 UAT-uri au elaborat Regulamente de salubrizare 

proprii. 

2.4 Autorități competente la nivel local 

Autoritatea competentă de decizie și reglementare în domeniul gestionării deșeurilor este Agenția 

pentru Protecția Mediului Brașov (APM). APM Brașov are competențe în implementarea la nivel 

județean a politicilor, strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului. Funcțiile și 

atribuțiile APM Brașov sunt stabilite prin H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia. 

Autoritatea competentă de control în domeniul gestionării deșeurilor este Garda Națională de Mediu 

– Comisariatul Județean Brașov (GNM BV). GNM BV este responsabilă de asigurarea controlului 

implementării politicii Guvernului și aplicării legislației naționale armonizate cu cea comunitară în 

domeniul protecției mediului. Atribuțiile GNM BV sunt stabilite prin H.G. nr. 1005/2012 privind 

organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Județean Brașov (CJ Brașov)  autoritatea competentă la nivelul județului pentru 

elaborarea, adoptarea și revizuirea PJGD și acordă sprijin și asistență tehnică consiliilor locale 

pentru implementarea acestui document strategic. De asemenea, CJ Brașov este autoritatea care 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

34 

 

coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes județean 

pentru gestionarea deșeurilor. 

Autoritățile administrației publice locale sunt cele care asigură implementarea la nivel local a 

obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate de România prin Tratatul de aderare la UE, 

urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD și elaborează strategii și programe proprii 

pentru gestionarea deșeurilor. 

 

3. DESCRIEREA JUDEȚULUI BRAȘOV 

3.1 Așezări umane și date demografice 

3.1.1 Așezări umane 

Din punct de vedere administrativ la nivelul anului 2019 în județul Brașov existau 4 municipii 

(Brașov, Codlea, Făgăraș, Săcele),  6 orașe (Ghimbav, Predeal, Râșnov, Rupea, Victoria, Zărnești) 

și 48 de comune. Conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și 

menționate în Anexa la Ordinul nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot 

depozita deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor 

prevederi ale HG nr. 349/2005, la nivelul județului Brașov nu există comunități izolate. 

3.1.1 Date demografice 

În perioada de analiză 2013-2019, raportările Institutului Național de Statistică arată o scădere 

continuă a populației în mediul urban și o creștere în  mediul rural, ultimii 5 ani. Tabelul de mai jos 

prezintă evoluția populației din județul Brașov în perioada 2013-2019, pe medii de rezidență. 

Tabel 3-1 Evoluția populației rezidentă, pe medii de rezidență, la 1 iulie-județul Brașov 

Anii 
Total Urban Rural 

număr persoane număr persoane % număr persoane % 

2013 550.863 395.654 71,82 155.209 28.17 

2014 551.081 394.791 71,63 156.290 28,36 

2015 551.151 393.420 71,38 157.731 28,61 

2016 550.962 391.297 71,02 159.665 28,97 

2017 551.059 389.835 70,74 161.224 29,25 

2018 551.787 389.547 70,59 162.240 29,40 

2019 552.193 389.254 70,49 162.939 29,51 
(Sursa: INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: POP106A, ianuarie 2020) 

Densitatea populaţiei în județul Brașov, pentru anul 2018 a fost de 102,79 loc/km2, valoare peste 

densitatea populației la nivel de regiune 68,34 de loc/km2 și peste media valorii naționale; această 

valoare este explicată prin gradul de urbanizare ridicat din zona metropolitană a municipiului 

Brașov. 

Evoluția densităților se poate urmări în tabelul 3-2 respectiv figura 3-1. 

Tabel 3-2 Densitatea populației , anul 2019 

Densitate populație Nr. locuitori/km2 

România 82,18  

Regiunea Centru 68,34 

Județul Brașov 102,79 

(Sursa: TEMPO-Online-INSSE, Institutul Naţional de Statistică, Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Figura 3-1 Densitatea populației anul 2019, România, Regiunea Centru și județul Brașov 

Din punct de vedere statistic, populația rezidentă a județului Brașov are valori diferite față de 

populația cu domiciliul stabil. Populația rezidentă este cea care influențează generarea de deșeuri în 

județ, de aceea, pentru scopurile planificării deșeurilor, aceasta este mai importantă. Comparativ, la 

nivelul anului 2019, datele statistice privind populația județului sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 3-3 Comparație datele statistice populația județului Brașov, iulie 2019 

 

2019 

Total Urban Rural 

număr persoane număr persoane număr persoane 

Populația cu domiciliul 

stabil (ian, 2019) 
636.081 461.940 174.141 

Populația rezidentă (ian, 

2019) 
552.193 389.254 162.939 

(Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

Numărul persoanelor dintr-o gospodărie este un alt element ce are influență asupra managementului 

deșeurilor, tabelul de mai jos prezintă acest indicator pentru Brașov. 

Tabel 3-4 Numărul mediu de persoane/gospodărie, județul Brașov 

Nr. de 

persoane/gospodărie 

(recensămînt 2011) 

Mediu urban Mediu rural Media/ județ 

2,61 2,50 2,95 

(Sursa: Recensământ 2011, http://www.recensamantromania.ro/) 

3.2 Condiții de mediu și resurse 

Judeţul Braşov este situat între 45º23'44" – 46º12'12" latitudine nordică şi 24º39'44" – 26º6'11" 

longitudine estică și face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru (împreună cu județele Alba, 

Mureș, Covasna, Harghita și Brașov). 

Judeţul Braşov se învecinează cu 8 judeţe: Argeş la Sud-Vest, pe o distanţă de 72 km, Dâmboviţa 

la Sud, pe o distanţă de 15 km, Prahova la Sud-Est, pe o distanţă de 73 km, Buzău în extremitatea 

Sud-Estică, pe o distanţă de 2 km, Covasna la Est, pe o distanţă de 144 km, Harghita la Nord, pe o 

distanţă de 35 km, Mureş la Nord-Vest, pe o distanţă de 28 km,  Brașov la Vest, pe o distanţă de 88 

km. Suprafața totală a județului Brașov este de 5.3616 km2 

 

6 Institutul Naţional de Statistică, Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://www.recensamantromania.ro/
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3.2.1 Clima 

Din punct de vedere climatic, județul Brașov se încadrează în zona temperat – continentală, mai 

precis între clima temperată de tip oceanic și cea temperată de tip continental, cu valori medii anuale 

ale temperaturii aerului variind de la 0° C în zona montană la 8° C în zonele mai joase.  

Vânturile sunt puternic influențate de relief atât în privința direcției cât și a vitezei. Zona este supusă 

iarna unor invazii de aer rece şi umed, venit din Nordul şi Nord–Vestul Europei, care aduce zăpadă 

şi ger. Vânturile dominante, cu frecvenţa cea mai mare, sunt cele din Nord – Vest. Vânturile locale 

sunt brizele de munte şi Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) care se manifestă la începutul 

primăverii, în special în depresiunile de la poalele munţilor. Vara predomină vânturile oceanice 

umede din Vestul Europei, care determină ploile bogate din acest anotimp. 

Vârful temperaturilor înregistrate de-a lungul timpului a fost de 39,50o C în anul 1951, iar cea mai 

scăzută temperatură – 38,50o C, a fost înregistrată în iarna anului 1942. Cantitatea medie multianuală 

de precipitații este de 661,5 1/mp, în funcţie de anotimp, depășeşte în general media pe țară. 

Precipitațiile sunt neuniform repartizate cu valori mai mari pe versantele vestice, și cu o scădere a 

lor dinspre vest spre est. Media anuală a precipitațiilor este de 600 mm/an. Durata medie a menținerii 

stratului de zăpadă este de 63 de zile. 

3.2.2 Relief 

Judeţul Braşov ocupă cea mai mare parte a depresiunilor Braşov şi Făgăraş, unităţile de relief având 

altitudini cuprinse între 400 m (în talvegul Oltului, la ieșirea din judeţ) şi 2.544 m (în Vârful 

Moldoveanu). La nivelul judeţului Brașov se întâlnesc următoarele formaţiuni muntoase:  

- lanţul munţilor înalţi care trec de 1.750 m altitudine şi anume M. Făgăraş, M. Piatra Craiului, 

M. Bucegi, M. Postăvaru, M. Piatra Mare şi M. Ciucaş; 

- lanţul munţilor scunzi între 800 şi 1.750 m cuprins de munţii Întorsura Buzăului, Dârstelor, 

Tâmpa, Poiana Braşovului, Codlei şi Perşani; 

- lanţul depresiunilor şi a dealurilor, situat între 450 şi 700 m – în componenţa acestora intrând 

Câmpia Bârsei, ce cuprinde depresiunile Zărneşti – Tohan, Vlădeni şi culoarul Măieruş, 

urmată de Câmpia Făgăraşului cu depresiunea Homoroadelor şi Colinele Târnavelor; 

- zona de luncă însoțește cursurile principalelor râuri, în special al Oltului, și reprezintă 

aproximativ 3% din suprafața județului. 

Principalele altitudini muntoase prezente la nivelul județului sunt:  

- Munții Făgăraș, vâful Negoiu – 2.535 m; 

- Munții Bucegi, vârful Omu – 2.505 m; 

- Munții Piatra Craiului, vârful Piscul Baciului – 2.238 m; 

- Munții Piatra Craiului, vârful Zbirii – 2.231 m; 

- Munții Ciucaș, vârful Ciucaș – 1.954 m. 

3.2.3 Geologie și hidrogeologie 

Teritoriul judeţului Braşov, din punct de vedere morfostructural este clasificat în totalitate în zona 

carpatică orogenică, formată prin cutarea zonelor sedimentare Mezozoic şi Neozoic, împreună cu 

stratul cristalin vechi de bază de vârstă Paleozoică şi Precambriana. Cu trasături generale unitare, 

acest ansamblu morfostructural este diferenţiat în trei categorii principale: munţi, depresiuni şi 

dealuri.  

Zona montană acoperă aproximativ 40% din totalul suprafeţei judeţului şi zona de podişuri –câmpii 

– podişuri aproximativ 60%. Diferenţa de nivel înregistrează valoarea maximă de 2.144 m în 

extremitatea Sud –Vestică a judeţului (2.544 m Vf. Moldoveanu şi 400 m lunca râului Olt), puţin în 

aval de satul Ucea de Jos.  
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Formată în urma erupţiilor neogene, unitatea structurală vulcanică, cuprinde doar câteva culmi cu 

aglomerate andezitice ce prelungesc munţii Harghita către depresiunea Homoroadelor şi rocile 

bazaltice din Nord – Estul munţilor Persani. Din punct de vedere seismic, în interiorul arcului 

carpatic se găseşte o parte din marea depresiune tectonică a Braşovului, constituită din formaţiuni 

sedimentare fluvio – lacustre levantin superior – cuaternare.  

A patra unitate structurală ce intră în alcătuirea judeţului Braşov aparţine depresiunii Transilvaniei 

şi este alcătuită din formaţiuni sedimentare (nisipuri, pietrişuri, marne, argile, conglomerate, tufuri) 

de vârstă miocenă, la care se adaugă formaţiunile fluviale (terase, lunci, piemonturi) de vârstă 

cuaternară. Acestea se dispun peste un fundament cristalin, fracturat şi scufundat la peste 1.000 m. 

Din punct de vedere hidrogeologic, se diferenţiază două tipuri de strate acvifere: strate acvifere în 

formaţiuni poroase – nisipuri respectiv strate acvifere locale sau discontinue în roci cu granulaţie 

grosieră (pietrişuri, nisipuri, conglomerate, argile). 

Teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic al Oltului, care străbate judeţul pe o lungime 

de circa 210 km, de la confluenţa Râului Negru până la confluenţa cu pârâul Ucea. Între aceste limite 

Oltul primeşte numeroşi afluenţi dintre care mai importanţi sunt: Homorodul, Târlungul, 

Ghimbaşelul, Bârsă, Vulcăniţa, Hamaradia, Berivoiul, Ucea etc. Râul Olt are la intrarea în judeţ o 

suprafaţă de bazin de 4.105 km2 şi o lungime de 131 km, iar la ieşire de 9.974 km2 şi respectiv 339 

km; panta medie a râului pe acest tronson este de 0,45%. 

În ceea ce privește situația lacurilor la nivelul județului Braşov există puţine lacuri naturale. Dintre 

acestea cel mai însemnat este Urlea, situat în Munții Făgăraş, în circul glaciar din bazinul superior 

al Pojortei. Are suprafaţa de 0,20 ha şi adâncimea maximă de 4,0 m.  

Lacul de acumulare de la Săcele, pe Târlung, cu un volum de 13,8 mii m3 şi o suprafaţă de 123 ha 

la nivelul normal de retenţie.  

În funcţie de condiţiile geologice (natura rocilor care înmagazinează apă), se pot deosebi două zone 

principale a resurselor de apă subterană: zona montană, unde stratul acvifer se află de regulă la 

adâncime și zona joasă (care include şesurile depresionare ale Braşovului şi Făgăraşului, lunca şi 

terasele Oltului) unde stratul acvifer este foarte larg. Resursele de apă subterană sunt considerabile 

şi pot aduce o contribuţie substanţială la satisfacerea necesarului de apă potabilă, industrială a 

judeţului Braşov. 

3.2.4 Ecologie și arii protejate 

Județul Brașov dispune de o mare diversitate de ecosisteme, habitate și specii sălbatice datorită 

cadrului natural variat, condițiilor hidrologice, climatice și pedologice, acesta având o biodiversitate 

peste media pe țară. Având în vedere că relieful predominant este deluros si muntos, a determinat o 

dezvoltare antropică accentuată doar în lungul principalelor cursuri de apă și în depresiunile largi. 

Astfel, activitatea antropică a fost mult mai redusă și încă mai există păduri virgine și cvasi-virgine, 

hectare compacte de păduri seculare, toate acestea find ecosisteme naturale cu numeroase specii de 

mamifere, păsări și nevertebrate. 

Conform Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pentru asigurarea măsurilor 

speciale de protecție și conservare in–situ a bunurilor patrimoniului natural se instituie un regim 

diferențiat de protecție, conservare și utilizare, potrivit următoarelor categorii de arii naturale 

protejate: 

• de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații 

naturale, parcuri naturale; 

• de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone 

umede de importanță comunitară, rezervații ale biosferei; 
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• de interes comunitar sau situri „Natura 2000”: situri de importanță comunitară, arii speciale 

de conservare, arii de protecție specială avifaunistică; 

• de interes județean sau local. 

Arii naturale protejate de interes național 

În județul Brașov există 31 arii naturale protejate de interes național, cu o suprafață de 28.350  ha. 

Dintre acestea fac parte  Parcul Național Piatra Craiului și Parcul Natural Bucegi. 

Județul având un număr relativ ridicat de arii naționale protejate, acestea se împart astfel: 

- 4 rezervaţii speologice: RONPA0264 Peştera Bârlogul Ursului, RONPA0265 Peştera Valea 

Cetăţii, RONPA0266 Peştera Liliecilor, RONPA0863 Peștera Comana; 

- 4 rezervaţii paleontologice: RONPA0252 Locul fosilifer Vama Strunga (aflată parțial și pe 

teritoriul județului Dâmbovița), RONPA0261 Locul fosilifer Ormeniş, RONPA0262 Locul 

fosilifer Carhaga, RONPA0263 Locul fosilifer Purcăreni; 

- 9 rezervaţii geologice: RONPA0254 Cheile Zărneştilor, RONPA0255 Stânca bazaltică de 

la Rupea, RONPA0256 Coloanele de bazalt de la Racoş, RONPA0257 Coloanele de bazalt 

de la Piatra Cioplită, RONPA0258 Vulcanii noroioşi de la Băile Homorod, RONPA0259 

Microcanionul de bazalt de la Hoghiz, RONPA0260 Cheile Dopca (și de tip geomorfologic), 

RONPA0862 Holbav (și de tip paleontologic), RONPA0934 Complexul geologic Racoşul 

de Jos; 

- 6 rezervaţii botanice: RONPA0267 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, 

RONPA0268 Dealul Cetăţii – Lempeş, RONPA0269 Mlaştina Hărmanului, RONPA0271 

Cotul Turzunului (și de tip ornitologic), RONPA0273 Stejerişul Mare (numită și Colții 

Corbului Mare), RONPA0275 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer; 

- 6 rezervații mixte: RONPA0251 Abruptul Bucșoiu – Mălăești – Gaura, RONPA0253 Piatra 

Craiului, RONPA0270 Muntele Postăvarul, RONPA0272 Muntele Tâmpa, RONPA0275 

Pădurea Bogății, RONPA0822 Dealul Ciocaș – Dealul Viţelului (aflată parțial și pe teritoriul 

județului Covasna). 

Arii naturale protejate de interes internațional 

Pe teritoriul judeţului Brașov există un singur sit de importanță internațională și anume Complexul 

Piscicol Dumbrăvița. Acesta este situat în Depresiunea Bârsei, la 25 m de Municipiul Brașov. Cu o 

suprafață de 414 ha, a fost declarat sit Ramsar – Zonă umedă de Importanță Internațională, prin HG 

1508/2006 cu scopul de a proteja peste 200 de specii de păsări și habitatele lor caracteristice. Zona 

a fost supranumită „Delta Brașovului” sau „Delta din Carpați”. (Sursă: APM Brașov) 

Rezervația de la Dumbrăvița adăpostește specii protejate pe plan național și internațional precum 

stârcul pitic, buhaiul de baltă, stârcul roșu, rată roșie, eretele de stuf și cristelul de câmp, toate 

cuibăritoare în zonă. Conform ultimelor estimări, cele mai numeroase specii identificate în zonă 

sunt: rața mare, nagâțul, pescărușul râzător. Zona este foarte importantă ca loc de concentrare în 

migrație pentru specii precum: barza neagră, egreta mare, păsări de țărm etc. Alte specii de 

vertebrate de interes comunitar identificate pe teritoriul ariei protejate: Lutra lutra – vidra, Castor 

fiber – castor, Bombina variegata – izvoraș cu burtă galbenă, Emys orbicularis – țestoasă de lac, 

Triturus cristatus – triton cu creastă. (Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 

Dumbrăvița – Rotbav – Măgura Codlei) 

Arii naturale protejate de interes comunitar 

În judeţul Braşov s-au declarat 22 situri de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România.  

Acestea sunt:  

- ROSCI0001 Aninişurile de pe Târlung;  
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- ROSCI0013 Bucegi;  

- ROSCI0038 Ciucaş,  

- ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman;  

- ROSCI0056 Dealul Ciocaş – Dealul Viţelului; 

- ROSCI0102 Leaota;  

- ROSCI0120 Muntele Tâmpa;  

- ROSCI0122 Munţii Făgăraş;  

- ROSCI0137 Pădurea Bogăţii;  

- ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului;  

- ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcărețului;  

- ROSCI0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer;  

- ROSCI0194 Piatra Craiului;  

- ROSCI0195 Piatra Mare;  

- ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului;  

- ROSCI0207 Postăvarul;  

- ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare; 

- ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu;  

- ROSCI0303 Hârtibaciul Sud – Est;  

- ROSCI0329 Oltul Superior;  

- ROSCI0352 Perşani. 

− ROSCI0415 Lunca Bârsei. 

Prin HG 1284/2007, completată şi modificată prin HG 971/2011, privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, în judeţul Braşov s-au declarat 7 situri de protecţie specială avifaunistică. Acestea sunt: 

ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraş, ROSPA0037 Dealurile Homoroadelor, Dumbrăviţa – 

Rotbav – Măgura Codlei, ROSPA0082 Munţii Bodoc – Baraolt, ROSPA0093 Pădurea Bogata, 

ROSPA0098 Piemontul Făgăraş, ROSPA00 99 Podişul Hârtibaciului. Prin HG 663/2016 s-a 

declarat aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165 Piatra Craiului. 

Relația investițiilor propuse în raport  cu ariile protejate 

. La nivelul județului se propun o serie de investiții noi: 

− Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CMID) va conține: 

▪ Instalație de tratare mecano-biologică (TMB); 

▪ Stație de sortare; 

▪ Instalație de digestie anaerobă; 

▪ Stație de compostare; 

− 2 stații de transfer noi și stații de compostare noi; 

− Asigurarea închiderii și ecologizării depozitelor neconforme urbane; 

− Investiții noi pentru colectare și transport: 

▪ Recipiente pentru colectarea deșeurilor; 
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▪ Realizare centre speciale de aport voluntar pentru deșeuri voluminoase, DEEE, 

baterii, etc. ; 

▪ Puncte de colectare și tratare deșeuri provenite din construcții și demolări; 

▪ Realizare/modernizare  puncte de colectare deșeuri 

Localizarea exactă a acestor investiții nu este încă stabilită, însă se preconizează că vor fi în 

extravilanul localităților Codlea, Săcele, Rupea și Făgăraș. Excepție fac investițiile noi pentru 

colectare și transport care se vor realiza în intravilanul tuturor UAT-urilor din județ. 

Ariile protejate care se suprapun parțial cu localitățile Codlea, Săcele, Rupea și Făgăraș sunt: 

• Municipiul Săcele: ROSCI0001Aninișurile de pe Tărlung, ROSCI0038 Ciucaș, 

ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvarul și RONPA0691 Tigăile din Ciucaș; 

• Oraș Rupea: ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, RONPA0255 Stânca bazaltică de la 

Rupea, ROCI0227 Sighișoara -Târnava Mare, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est; 

• Oraș Făgăraș: ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș,  ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului; 

• Municipiul Codlea: ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, ROSCI0329 Oltul 

Superior, ROSCI0415 Lunca Bârsei; 

În momentul definitivării amplasamentelor se va ține cont ca instalațiile noi propuse să nu se 

construiească pe teritoriul ariilor protejate mai sus menționate. Având în vedere că investițiile noi 

de colectare și transport se vor realiza în intravilanul UAT-urilor din județul Brașov, acestea nu se 

suprapun cu arii naturale protejate și nu vor produce impact asupra acestora
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Figura 3-2 Harta ariilor protejate din județul Brașov 

 
(Sursa informațiilor: www.mmediu.ro; Harta realizată de EPMC CONSULTING SRL) 
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Astfel, Judeţul Braşov are o diversitate biologică demnă de luat in seamă deoarece se întâlnesc specii 

din floră spontană sălbatică, relicte glaciare, precum jimla Ţării Bărsei (Armeria maritima spp. 

barcensis); floră sălbatică aflată pe listele roşii – de plante ocrotite. De asemenea, au fost 

inventariate şi catalogate 589 specii de plante, dintre care 21 specii sunt de interes comunitar 

(Campanula serrata – fiind specie prioritară), 230 de specii de păsări sălbatice, 49 de specii de 

mamifere, 22 specii de amfibieni şi reptile, 6 specii de peşti şi 381 specii de nevertebrate.7 

3.2.5 Riscuri naturale 

Solul din această zonă fiind relativ stabil, Judeţul Braşov este o zona cu activitate seismică redusă. 

Calculul construcţiilor se va face considerând intensitatea cutremurelor cu factorii Ks şi Tc. 

Coeficientul Ks reprezintă raportul dintre acceleraţia maximă a cutremurului şi gravitaţia 

pământului, valoarea acestuia depinzând de zonele seismice. 

În zonele cu energie mai mare de relief (zona montană) riscurile producerii de alunecări este crescut, 

şi de asemenea şi cel de inundații. Astfel sunt câteva zone, în care, în perioadele cu precipitații 

abundente se produc inundatii, şi anume: zona Gura Râului – Zărneşti, Moeciu de Sus în zona Valea 

Lungă, Sâmbăta de Sus, Recea, Lisa, Făgăraş, Victoria, Rupea, şi Veştea. Cele mai mari pagube 

înregistrate în județ datorate inundațiilor au fost la Zărneşti, Sâmbăta, Bran şi Lisa. 

Se mai inundă o parte din localitatea Tohanu Vechi, de lângă Zărneşti, când debitul râului Bârsa 

crește, iar când crește râul Bârsa, Plaiul Foii. 

Alunecările de teren sunt fenomene rar întâlnite în județul Braşov şi îmbracă forme punctuale. 

3.2.6 Utilizarea terenurilor 

Suprafața administrativă a județului Brașov este de 536.309 ha, ponderea principală fiind 

reprezentată de terenuri agricole și terenuri cu vegetație forestieră, terenurile neagricole ocupând o 

pondere mică. Situația utilizării terenurilor este prezentată în tabelul următor. 

Tabel 3-5 Repartiția terenurilor pe categorii de utilizare, județul Brașov, 2019 

Categoria de acoperire/utilizare 
Suprafața 

ha % 

Terenuri agricole, din care: 281.251 52,44 

Arabilă 120.528 42,85 

Pășuni 98.548 35,03 

Fânețe 60.836 21,63 

Vii și pepiniere viticole 60 0,021 

Livezi și pepiniere pomicole 1.279 0,45 

Terenuri neagricole, din care: 255.058 47,55 

Păduri și altă vegetație forestieră 206.466 80,94 

Ocupată cu ape, bălți 5.867 2,30 

Ocupată cu construcții 30.522 11,96 

Căi de comunicații și căi ferate 5.269 2,06 

Terenuri degradate și neproductive 6.934 2,71 

Total 536.309 
(Sursa: INSSE, Suprafața fondului funciar, după modul de folosință, AGR101A, iulie 2019) 

Din figura de mai sus se remarcă faptul că, ponderea principală au deținut-o terenurile agricole 

(52,44% din totalul suprafeței fondului funciar), urmate de păduri și alte terenuri cu vegetație 

forestieră (47,55% din totalul suprafeței fondului funciar). Alte terenuri ocupă 19,06 din suprafața 

județului (ape, bălți, construcții, căi de comunicație și căi ferate, terenuri neproductive). 

 

7 APM Brașov – Raport prind starea mediului în județul Brașov 2018 
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Utilizarea terenurilor au importanță din punct de vedere al amplasării instalațiilor de 

tratare/eliminare a deșeurilor precum și la identificarea zonelor de generare al deșeurilor. 

3.2.7 Resurse 

Județul Brașov dispune de bogate și variate resurse naturale. 

Resurse naturale neregenerabile: 

În strânsă legătură cu condiţiile geologice şi geomorfologice, subsolul judeţului Braşov, este lipsit 

de resurse energetice (petrol, gaze).  

Singurele resurse valorificabile şi exploatate pe plan local sunt: 

- apele minerale în majoritate exploatate, din Carpaţii Orientali; 

- resursele de roci sedimentare, mai ales cele detritice; 

- pietrişuri şi nisipuri din albiile principalelor cursuri de apă ale judeţului, exploatate pentru 

balast şi materiale de construcţii; 

- roci magmatice precum bazaltul, roca neovulcanică cu textură masivă sau vacuolară; 

- mineralizaţii metalifere – de plumb, zinc, cupru, fier, nichel, platină ș.a. 

Resursele naturale regenerabile: 

Vegetaţia caracteristică judeţului Braşov este condiţionată de formele de relief variate ale judeţului 

şi de elementele pedo-climatice, întâlnindu-se o dispunere etajată a acesteia, dinspre zona de podiş 

spre cea munte. Pe teritoriul judeţului Brașov există mai multe categorii de resurse naturale 

regenerabile cum ar fi: apa, solul, flora şi fauna sălbatică. 

Resurse de apă 

Resursele de apă cuprind potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă şi subterane, în regim 

natural şi amenajat, din care se asigură necesarul de alimentare a diverselor folosinţe.  

Resursele de apă subterană sunt considerabile şi pot aduce o contribuţie substanţială la satisfacerea 

necesarului de apă potabilă, industrială a judeţului Braşov. Resursele de apă de suprafaţă: apele de 

suprafataţă au lungimea totală de 2.147 km, ocupând o suprafaţă de 2.337 de hectare. Alte suprafeţe 

de ape ocupă 770 de hectare şi sunt reprezentate de lacurile glaciare din Munţii Făgăraşului (Urlea, 

Podragul) şi de lacurile artificiale (acumulările Tărlung – Săcele şi Dopca, Viştea, Hamaradia). 

Cursurile de apă care izvoresc şi/sau traversează judeţul Braşov aparţin în marea majoritate 

bazinului hidrografic Olt (94% din lungimea totală a cursurilor de apă), 3% din lungimea cursurilor 

de apă din judeţ aparţin bazinului hidrografic Siret, 2% din lungimea cursurilor de apă aparţin 

bazinului hidrografic Mureş, iar 1% din lungimea cursurilor de apă aparţin bazinului hidrografic 

Ialomiţa 

Resursa sol 

Resursele solului sunt determinate de calitatea acestuia şi de factorii limitativi care îl afectează. 

Bogăţia solului este dată de existenţa a 281.251 ha teren agricol, din care: 42,85 % teren arabil; 

56,69% păşuni şi fâneţe; 0,47% vii şi livezi; terenuri cu vegetaţie forestieră însumează 206.466 ha. 

În privinţa clasei de calitate a solurilor menţionăm că în judeţul Braşov predomină clasa a III-a şi a 

IV-a de calitate, totalizând 85% din totalul agricol în timp ce clasele a I-a şi a II-a reprezintă 10% 

din totalul agricol. Factorii limitativi care afecteză solul din judeţul Braşov sunt: eroziune, alunecări 

de teren, acidifiere, compactare, exces de umiditate etc. Conform împărţirii Europei în regiuni 

biogeografice, judeţul Braşov se află la interferenţa a două zone, alpină şi continentală. 

Resurse floră și faună 

Habitatele naturale întâlnite sunt: habitate acvatice şi terestre formate din păduri şi pajişti. 

Fauna cuprinde principalele specii de mare interes cinegetic existente pe teritoriul României: 

mamifere (capra neagră, cerbul, mistreţul, vulpea, lupul, iepurele) şi păsări. La acestea se adaugă o 
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mare diversitate de reptile şi amfibieni, iar în lacuri şi râuri abundă speciile piscicole (scobari, 

păstrăvi, cleni, mrene, ştiuci, somn ş.a.). 
 

3.3 Infrastructura 

3.3.1 Transportul 

Transportul rutier 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de căi de comunicaţie reprezintă un element de bază în 

relansarea economică a judeţului Braşov, în creşterea calităţii vieţii populaţiei, în înscrierea 

judeţului în reţeaua europeană de transport. 

Rețeaua de drumuri publice a județului are o lungime de 1.631 km la nivelul anului 2019 și se împart 

în drumuri naționale, județene și comunale. Dintre acestea 1.011 km sunt modernizate, 73 km sunt 

cu îmbrăcăminți ușoare rutiere, 399 km sunt pietruite și 148 km de pământ (doar cele județene și 

comunale). 

Lungimea drumurilor publice pe categorii este prezentată în tabelul următor. 

Tabel 3-6 Lungimea drumurilor publice județul Brașov, 2019 

Categorii de drumuri publice Km 

Total din care: 1.631 

Naționale 495 

Județene 661 

Comunale 475 

(Sursa: Institutul Național de Statistică) 

Programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii rutiere sunt într-o continuă 

creștere. 

Rețeaua de căi ferate 

În ultimii ani lungimea căilor ferate atât la nivelul României şi al Regiunii Centru, cât şi la nivelul 

judeţului nostru a scăzut, prin scoaterea din circuit a unor tronsoane. Aceasta se datorează scăderii 

importanţei transportului feroviar în detrimentul celui rutier şi aerian. Deşi transportul feroviar, atât 

pentru călători, cât şi pentru mărfuri este mai ieftin decât celelalte menţionate, totuşi viteza scăzută 

de circulaţie a trenurilor (din cauza vechimii locomotivelor şi a reţelelor) diminuează progresiv 

importanţa transportului feroviar. Rețeaua de căi ferate care traversează județul Brașov, poate fi 

urmărit în tabelul de mai jos. 

Tabel 3-7 Evoluția căilor ferate între anii 2014 – 2019, la nivelul județului Brașov 

 
Categorii de linii de cale 

ferată 

2014 
km 

2015 
km 

2016 
km 

2017 
km 

2018 
km 

2019 

km 

-linii normale,din care: 353 353 353 353 353 353 

-linii cu o cale 218 218 218 218 218 218 

-linii cu două căi 135 135 135 135 135 135 

-electrificat 184 184 184 184 184 184 

(Sursa: Institutul Național de Statistică) 

Mai există la nivelul județului și linii secundare (trasee de cale ferată simplă neelectrificată). 

Activitatea feroviară pe teritoriul judeţului este deservită de 13 staţii şi 17 halte. Infrastructura de 

telecomunicaţii feroviare este administrată de Agenţia Regională de Telecomunicaţii Braşov. 

Transport naval 

În județul Brașov nu există cai de comunicație navale. 

Transportul aerian 
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Județul Brașov nu dispune de aeroport, el este deservit de aeroporturile din Arad și Timișoara.   

3.3.2 Telecomunicațiile 

În ceea ce priveşte piaţa operatorilor de telecomunicaţii, aceasta este în prezent destul de matură şi 

este reprezentată şi în judeţul Brașov şi în Regiunea Centru de marii furnizori naţionali, ca de 

exemplu RDS – Romania Data Systems, Astral, Sobis, Verena, Romtelecom ş.a. 

La nivelul județului Brașov, sunt reprezentate diverse categorii de telecomunicații, precum:  

- radio și televiziune (posturile naționale de radio și televiziune, operatorii prin cablu precum 

Romtelecom (Dolce), RCS & RDS, UPC, ATLAS, );  

- telefonia fixă și mobilă (Romtelecom, Vodafone, Orange, Cosmote, RCS & RDS, UPC); 

- rețele internet (RCS & RDS, UPC, Romtelecom, Vodafone, Orange). 

În concluzie, gradul de acoperire a reţelelor de comunicare, mass–media şi a serviciilor Internet este 

în procent ridicat, fiind rezolvate aproape toate solicitările de instalare de posturi telefonice din 

mediul urban şi rural. 

Totodată la nivelul județului funcționează 120 oficii poștale. 

3.3.3 Energia 

Energia termică 

În cea mai mare parte, sistemele centralizate de distribuţie a energiei termice nu au mai putut face 

faţă necesităţilor existente din cauza uzurii fizice şi morale a echipamentelor şi conductelor de 

transport şi a lipsei resurselor financiare necesare atât pentru reparaţii capitale sau parţiale cât şi 

pentru întreţinere.  

În această situaţie, alimentarea cu căldură în sistem centralizat s-a restrâns, în unele cazuri centralele 

termice fiind dezafectate. Astfel, în prezent, marea majoritate a populaţiei judeţului beneficiază de 

sisteme de încălzire individuale din surse proprii, microcentrale de apartament sau sobe. 

Tabel 3-8 Energia termică distribuită, județul Brașov, 2014-2019 

Energia termică 

distribuită 
UM: Gcal 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total județ: 212.508 197.853 116.635 134.341 53.197 42.220 

- din care pentru uz casnic 53.865 54.140 30.233 6.404 31.045 29.057 

- numărul localităților în 

care se distribuie energie 

termică 
3 3 3 2 2 2 

(Sursa: Institutul Național de Statistică) 

În general, energia termică este produsă în sistem centralizat în centrale termice de zonă, cvartal sau 

individuale. În sistem individual, există un număr foarte mare de utilizatori, în toate localitatile 

judeţului, care îsi asigura energia termică necesară prin sobe cu combustibili solizi sau gaze natural. 

Furnizarea gazului natural 

În judeţul Braşov, la sfârşitul anului 2019, erau alimentate cu gaze naturale patru municipii (Braşov, 

Codlea, Făgăraş și Săcele), 6 oraşe (Ghimbav, Predeal, Râşnov, Rupea, Victoria, Zărneşti) şi 32 

comune. Distribuţia în interiorul localităţilor este asigurată în  proporţie de 99% de către Distrigaz 

Sud și de către firma Vital Gaz.  

În ultimul deceniu, reţeaua de gaze s-a extins continuu, iar lungimea reţelei este 1.689,2 de km la 

nivelul anului 2019. 

Din volumul total de gaze distribuite la nivelul anului 2019 peste 50% este pentru uz casnic, restul 

fiind destinat activităților industriale și altor tipuri de activități. 
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Cu toate acestea, consumul de gaz metan a scăzut în aceeaşi perioadă, principalele motive fiind 

reducerea activităţilor industriale consumatoare de gaz şi creşterea preţului de livrare. 

3.3.4 Alimentarea cu apă și canalizarea, colectarea și tratarea apei uzate 

Infrastructura de apă 

Județul Brașov dispune de o bogată rețea de ape, ce asigură necesitățile de alimentare cu apă potabilă 

și industrială. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2019, doar 53 de 

localităti beneficiau de sistem centralizat de distribuție a apei potabile, cu un consum de 31,547 mil 

mc, din care 23, 01 mil mc pentru uz casnic. 

Tabel 3-9 Rețeaua de distribuție a apei potabile 

Indicator U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Localități cu rețea de distribuție a 

apei 
număr 52 53 53 53 53 

53 

din care: municipii și orașe număr 10 10 10 10 10 10 

Lungimea totală simplă a rețelei 

de distribuție a apei 
km 2.008,8 2.099,4 2.103,3 2.105,7 2.154,9 2.207,4 

din care: municipii și orașe km 973,7 979,2 984,4 997,6 1.028 1.045,2 
(Sursă: Institutul Național de Statistică) 

Având în vedere dezvoltarea insuficientă şi starea ridicată de uzură a majoritătii retelelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare existente, sunt în derulare atât în mediul urban, cât şi în 

unele localităti rurale, proiecte ce presupun eforturi financiare substantiale, atât pentru 

reabilitarea, cât şi pentru extinderea acestora, atât în mediul urban, cât si, mai ales, în localitătile 

rurale. 

Rețeaua de canalizare 

Ponderea cea mai mare ca volum de apă uzată evacuată, o reprezintă apele menajere  din volumul 

total de ape uzate, urmat de industria chimică, industria constructiilor de masini etc. SC Compania 

APA Braşov are în administrare 5 stații de epurare, astfel: 

▪ Stația de epurare Brașov, deservește următoarele localități: Brașov, Poiana Brașov, Săcele, 

Râșnov, Hărman, Podu Oltului, Sânpetru, Ghimbav. Are un debit de intrare de aproximativ 

1350 l/s zilnic 

▪ Stația de epurare Feldioara, deservește următoarele localități: Codlea, Feldioara, Hălchiu. 

Are un debit de intrare de aproximativ 55 l/s zilnic; 

▪ Stația de epurare Hoghiz, deservește următoarele localități: Rupea, Hoghiz, Homorod. Are 

un debit de intrare de aproximativ 15 l/s zilnic. 

▪ Stația de epurare Lunca Câlnicului, deservește următoarele localități: Prejmer, Lunca 

Câlnicului. Are un debit de intrare de aproximativ 20 l/s zilnic. 

▪ Stația de epurare Bod, deservește următoarele localități: Bod. Are un debit de intrare de 

aproximativ 3 l/s zilnic.8 

Tabel 3-10 Evoluția rețelelor de canalizare, județul Brașov, 2014-2019 

Indicator U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Localități cu canalizare publică număr 26 29 29 29 30 31 

din care: municipii și orașe număr 10 10 10 10 10 10 

Lungimea totală simplă a 

conductelor de canalizare 
km 890,7 1.017,6 1.018,7 1.055,1 1.200,8 1.066,2 

(Sursă: Institutul Național de Statistică) 

 

8 Compania de Apă Brașov 
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Braşovul se menţine în fruntea judeţelor care au accesat fonduri europene pentru dezvoltarea 

infrastructurii de utilități publice. SC Compania Apa SA a implementat cel mai amplu proiect de 

investiţii din istoria judeţului, denumit „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare 

în judeţul Braşov”, proiect prin care s-a realizat reabilitarea stașiilor de epurare, reabilitarea staţiilor 

de tratare a apei potabile,  extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare, etc. 
 

3.4 Situația socio-economică 

Dezvoltarea economică și veniturile populației fac parte din factorii cu importanță majoră în 

planificarea managementului deșeurilor, fiind utilizați în determinarea pragului de suportabilitate al 

cheltuielilor aferente serviciului de salubrizare. 

Economia locală înseamnă pe lângă turism şi industria construcţiilor de maşini, industria relucrării 

metalelor, industria chimică, construcţii, transporturi. Dacă până nu demult Braşovul era asociat în 

mod tradiţional cu industrii cum sunt construcţiile de tractoare şi autocamioane sau producţia de 

rulmenţi, acum industria “grea” lasă locul antreprenoriatului privat, cu firme de mai mici 

dimensiuni, dar cu eficienţă şi dinamică superioare. Dezvoltarea serviciilor, a industriei alimentare, 

chimice,metalurgice, a echipamentelor optice și electrice, a prelucrării lemnului, precum și a 

afacerilor cu recuperarea și reciclarea deșeurilor sunt dovezi ale schimbării sensibile a caracterului 

economiei locale. 

Obiective turistice: Biserica Neagră ( una dintre cele mai reprezentative construcţii de factură 

gotică din ţara noastră, ridicarea ei fiind realizată în secolele XIV-XV ), Satul Viscri – satul prințului 

Charles, Castelul Bran – cunoscut și drept Castelul lui Dracula, Prima Școală Românească – cel mai 

frumos muzeu din Brașov, Cetatea Râșnov – cea mai veche cetate din orașul Râșnov, Strada Sforii 

– cea mai îngustă stradă din Europa (a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai vizitate obiective 

turistice ale orașului Brașov), Piața Sfatului( unul dintre cele mai vizitate obiective turistice și 

datorită faptului că aici sunt organizate foarte des evenimente artistice, culturale, concerte în aer 

liber, târguri, etc.), Muntele Tâmpa – rezervație naturală a României, Cetatea Medievală Rupea – 

cetatea care a renăscut din cenușă,  Poiana Brașov – cea mai renumită stațiune montană din 

România. 

Datorită poziţiei geografice, climei, reliefului, rezervaţiilor naturale şi a activităţilor de agrement, 

judeţul Braşov este o zonă turistică reprezentativă pentru România. Această poziţie favorizantă în 

raport cu alte zone turistice din România este reflectată şi de indicatorii statistici referitori la  

circulaţia turistică şi capacitatea de cazare. 

Conform datelor statistice istorice pentru perioada 2013-2019, indicatorii relevanți pentru modul în 

care se reflecta turismul în activitățile economici la nivelul județului Brașov sunt: 

Tabel 3-11 Indicatorii statistici privind turismul în județul Brașov, 2013-2019 
Denumire indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacitate de cazare 

turistica existenta pe 

tipuri de structuri de 

primire turistica, 

magroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare si judete 

locuri 25.524 26.145 28.616 28.320 29.811 29.832 29.438 

Crestere anuala fata 

de anul 2013 
    2,43% 12,11% 10,95% 16,80% 16,88% 15,33% 

Crestere anuala fata 

de anul anterior 
    2,43% 9,45% -1,03% 5,26% 0,07% -1,32% 

                  

Capacitatea de 

cazare turistica in 

functiune pe tipuri 

de structuri de 

primire turistica pe 

numar 

locuri-

zile 

9.004.497 8.991.392 9.514.304 9.479.742 9.918.794 10.046.470 9.762.947 
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macroregiuni, 

regiuni de 

dezvolatare si judete 

Crestere anuala fata 

de anul 2013 
    -0,15% 5,66% 5,28% 10,15% 11,57% 8,42% 

Crestere anuala fata 

de anul anterior 
    -0,15% 5,82% -0,36% 4,63% 1,29% -2,82% 

                  

Sosiri ale turistilor 

in structuri de 

primre turistica cu 

functiuni de cazare 

turistica, pe tipuri de 

structuri, tipuri de 

turisti, pe 

macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare si judete 

numar 

persoane 
834.979 865.689 997.601 1.114.395 1.260.742 1.380.277 1.421.901 

Crestere anuala fata 

de anul anterior 
% 13,17% 3,68% 15,24% 11,71% 13,13% 9,48% 3,02% 

Innoptari in structuri 

de primire turistica 

pe tipuri de structuri, 

tipuri de turisti, 

macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare si judete 

numar 1.754.320 1.781.818 2.060.959 2.213.002 2.531.053 2.709.102 2.803.759 

Crestere anuala fata 

de anul 2013 
    1,57% 17,48% 26,15% 44,28% 54,42% 59,82% 

Crestere anuala fata 

de anul anterior 
    1,57% 15,67% 7,38% 14,37% 7,03% 3,49% 

 

O analiză a datelor statistice prezentate în tabelul de mai sus arată că, deși există o creștere 

semnificativă a tuturor indicatorilor în perioada de analiză, totuși, referindu-ne la capacitatea de 

cazare turistică, aceasta este în scădere în ușoară în 2019, ceea ce conduce la concluzia că există o 

limită (deocamdată) a creșterii acestei capacități de cazare disponibilă. In aceeași perioadă însă, 

afluxul de turiști, și implicit, impactul pe care aceștia îl aduc economici județului și, în contextul 

acestui document, asupra generării deșeurilor, este în creștere permanentă, chiar dacă mai redusă de 

la an la an. Este evident că anul 2020 nu mai poate fi încadrat în acest trend, dar nici nu este 

justificată luarea sa în calcul ca un moment de referință pentru prognoza pe termen mediu și lung. 

Județul Brașov se caracterizează printr-un puternic potențial economic în special în domeniul 

comerțului cu ridicata și cu amănuntul, activităților profesionale, științifice și tehnice, domeniul 

construcțiilor și industriei prelucrătoare. 

În tabelul de mai jos este prezentat numărul entităților economice active în diferitele domenii de 

activitate, la nivelul județului Brașov, înregistrat în anul 2018. Se poate observa că peste 88,73% 

dintre acestea au între 0 și 9 angajați, 27,32% sunt din domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul, 

11,75% reprezintă activitățile profesionale, științifice și tehnice, 10,57% sunt din domeniul 

construcții, 9,49% industria prelucrătoare și 7,91% o reprezintă transportul și depozitarea. Această 

structură a activităților economice reprezintă un element important în natura și cantităților deșeurilor 

generate la nivelul județului Brașov. 

Tabel 3-12- Unitățile locale active din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități și clase de 

mărime, în anul 2018 

Judeţ/Activităţi secţiuni CAEN, Rev. 2) Total 

din care: pe clase de mărime, după 

numărul de salariați 

0 - 9 10 - 49 50 - 249 
250 și 

peste 

BRAȘOV 21.270 18.873 1.924 392 81 

Agricultura, silvicultura și pescuit 545 456 81 5 3 
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Judeţ/Activităţi secţiuni CAEN, Rev. 2) Total 

din care: pe clase de mărime, după 

numărul de salariați 

0 - 9 10 - 49 50 - 249 
250 și 

peste 

Industrie extractivă 25 18 6 0 1 

Industrie prelucrătoare 2.020 1.501 339 141 39 

Productia și furnizarea de energie electrică și termică, 

gaze, apă caldă și aer condiţionat 
47 33 8 3 3 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor; 

activităţi de decontaminare 
97 69 17 9 2 

Construcţii 2.249 1.966 241 40 2 

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 
5.811 5.196 540 66 9 

Transport şi depozitare 1.684 1.518 133 24 9 

Hoteluri şi restaurante 1.341 1.107 206 26 2 

Informaţii şi comunicaţii 904 821 65 15 3 

Intermedieri financiare și asigurari 253 237 15 1 0 

Tranzactii imobiliare 796 764 27 5 0 

Activităţi profesionale, ştiinţifice și tehnice 2.501 2.407 82 10 2 

Activităţi de servicii administrative și activităţi de 

servicii suport 
991 873 81 32 5 

Învățământ 237 228 9 0 0 

Sănătate şi asistență socială 707 662 34 10 1 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 428 406 18 4 0 

Alte activităţi de servicii 634 611 22 1 0 

(Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: INT101R) 

În vederea evidențierii situației economice, relevantă în fundamentarea investițiilor în sistemele de 

gestionare a deșeurilor, în următoarele două tabele este prezentată analiza indicatorilor economici 

pentru perioada de analiza 2013-2019, la nivelul Regiunii Centru și la nivelul județului Brașov. 

Tabel 3-13 Evoluția principalilor indicatori socio-economici în perioada 2013-2019 
ROMÂNIA 

Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rata inflației (pentru leu) % 3,98% 1,07% -0,59% -1,55% 1,34% 4,63% 3,83% 

Curs mediu de schimb lei/euro 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 4,7452 

PIB (prețuri curente) mld. lei 639,30 668,10 712,80 761,50 856,70 952,40 1.059,80 

Creșterea reală a PIB (față de 

anul anterior) 
% 3,50% 2,80% 3,80% 4,80% 6,90% 4,40% 4,10% 

PIB/capita euro/pers. - 7.549 8.091 8.572 9.573 10.420 11.333 

Rata șomaj înregistrată % 5,65% 5,40% 5,00% 4,80% 4,00% 3,30% 3,00% 

Câștig salarial mediu net lunar lei/lună 1.579 1.697 1.859 2.046 2.338 2.642 3.036 

Creșterea câștigului salarial 

mediu net lunar (față de anul 

anterior) 

% 4,80% 7,50% 9,50% 10,10% 14,30% 13,00% 14,90% 

REGIUNEA CENTRU 

Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PIB (prețuri curente) mld. lei 70,95 74,30 78,26 84,79 96,28 108,23 119,46 

Creșterea reală a PIB (față de 

anul anterior) 
% 2,90% 3,60% 4,40% 5,40% 7,50% 4,90% 4,10% 

PIB/capita euro/pers. 6.366 7.104 7.503 8.076 9.152 10.015 10.878 

Rata șomaj înregistrată % 6,30% 5,50% 4,70% 4,40% 3,50% 2,90% 2,80% 

Câștig salarial mediu net lunar lei/lună 1.394 1.501 1.661 1.869 2.149 2.453 2.837 

Creșterea câștigului salarial 

mediu net lunar (față de anul 

anterior) 

% 4,00% 7,70% 10,70% 12,50% 15,00% 14,10% 15,60% 

JUDETUL BRAȘOV 

Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PIB (prețuri curente) mld. lei 21,59 22,49 23,75 245,00 19,17 32,25 35,88 

Creșterea reală a PIB (față de 

anul anterior) 
% 5,60% 4,10% 5,30% 4,50% 6,20% 4,30% 5,00% 

PIB/capita euro/pers. 8.300 9.183 9.696 10.104 11.595 12.562 13.695 

Rata șomaj înregistrată % 4,60% 4,30% 3,80% 3,50% 2,80% 2,20% 2,00% 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Câștig salarial mediu net lunar lei/lună 1.486 1.604 1.783 2.020 2.314 2.609 2.993 

Creșterea câștigului salarial 

mediu net lunar (față de anul 

anterior) 

% 5,60% 7,90% 11,20% 13,30% 14,60% 12,70% 14,70% 

(Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză: www.cnp.ro/ro/prognoze; 

Institutul Național de Statistică, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table; 

Banca Națională a României, https://www.cursbnr.ro/arhiva-curs-bnr) 

A. Veniturile și cheltuielile populației 

În vederea identificării puterii de cumpărare a populației, în tabelul următor este prezentată analiza 

venitului mediu pe gospodărie, pentru perioada de analiză, 2013-2019. 

Tabel 3-14 Evoluția veniturilor totale (brute) medii lunare, 2013-2019 

Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

România 

Venit brut pe gospodărie  

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/gospodărie 

2.559,05 2.500,72 2.686,77 2.944,60 3.391,67 4.251,26 4.789,83 

-în mediul urban 2.859,03 2.781,16 2.996,86 3.327,10 3.824,01 4.924,04 5.520,46 

-în mediul rural 2.164,63 2.139,51 2.278,71 2.447,02 2.825,07 3.386,21 3.835,37 

Venit brut pe persoană 

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/persoană 

895,85 937,65 1.010,67 1.112,22 1.290,90 1.631,17 1.852,73 

-în mediul urban 1.039,37 1.089,63 1.189,67 1.323,17 1.537,44 1.976,06 2.246,96 

-în mediul rural 722,57 760,13 801,86 867,58 1.005,00 1.229,84 1.393,14 

Regiunea Centru 

Venit brut pe gospodărie 

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie) -

Regiunea Centru: 
lei/gospodărie 

2.740,38 2.522,63 2.912,49 3.055,52 3.572,90 4.426,00 5.041,06 

-în mediul urban 2.524,06 2.459,94 2.677,67 3.039,27 3.514,88 4.571,79 5.158,61 

-în mediul rural 1.911,02 1.892,40 2.036,01 2.235,33 2.596,70 3.143,97 3.583,97 

Venit brut pe persoană 

(venituri totale medii 

lunare/persoana)- Regiunea 

Centru: 
lei/persoană 

964,22 934,06 1.080,92 1.136,27 1.337,68 1.667,83 1.911,98 

-în mediul urban 917,59 963,78 1.062,96 1.208,70 1.413,16 1.834,70 2.099,68 

-în mediul rural 637,91 672,34 716,45 792,53 923,76 1.141,86 1.301,82 

Județul Brașov 

Venit brut pe gospodărie  

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie)- judetul 

Brasov: 
lei/gospodărie 

2.921,24 2.695,74 3.126,41 3.302,38 3.847,23 4.707,47 5.318,26 

-în mediul urban 2.690,64 2.628,74 2.874,34 3.284,82 3.784,75 4.862,54 5.442,27 

-în mediul rural 2.037,14 2.022,26 2.185,55 2.415,93 2.796,07 3.343,91 3.781,04 

Venit brut pe persoană  

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie) -judetul 

Brasov: 
lei/persoană 

1.027,86 998,16 1.160,31 1.228,07 1.440,39 1.773,90 2.017,12 

-în mediul urban 978,15 1.029,92 1.141,03 1.306,35 1.521,66 1.951,38 2.215,14 

-în mediul rural 680,01 718,48 769,07 856,56 994,69 1.214,48 1.373,40 
(Sursa: INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, 

cod online: BUF104J și BUF105J; 

INS: Coordonate le nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației, 2015, 2016, 2017,2018,2019) 

Conform datelor furnizate de INS, în anul 2019, în Regiunea Centru veniturile medii brute lunare 

au fost de 1.911,98 lei pe persoană, crescând cu peste 14 % față de anul anterior, iar la nivelul 

judeţului Braşov veniturile medii brute lunare au fost de 2.017,12 lei pe persoană, mai mari cu peste 

13% faţă de veniturile lunare brute de la nivelul Regiunii Centru şi cu aproximativ 8% peste nivelul 

naţional. 

http://www.cnp.ro/ro/prognoze
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://www.cursbnr.ro/arhiva-curs-bnr
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Datele la nivel județean au fost obținute prin ajustarea veniturilor brute înregistrate la nivel național, 

cu un factor de corecție județean, calculat ca raport dintre nivelul național și cel județean al câștigului 

salarial net, conform tabelului de mai jos. 

Tabel 3-15 Câștigul salarial net lunar, 2013-2019 
Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Câștigul salarial mediu net lunar 

(România)* 

lei/ 

salariat 

1.579 1.697 1.859 2.046 2.338 2.642 3.036 

Câștigul salarial mediu net lunar 

(Regiunea Centru)* 
1.394 1.501 1.661 1.869 2.149 2.453 2.837 

Câștigul salarial mediu net lunar 

(județul Brașov)* 
1.486 1.604 1.783 2.020 2.314 2.609 2.993 

Factor de corecție județean (rap. 

la regiune) 

pondere 

1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,06 1,05 

Factor de corecție județean (rap. 

la niv. național) 
0,94 0,95 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 

Factor de corecție regional (rap. 

la niv. național) 
0,88 0,88 0,89 0,91 0,92 0,93 0,93 

(Sursa: INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: FOM106E) 

Se poate observa că, faţă de câștigul salarial mediu net lunar de 2.837 lei înregistrat în 2019 în 

Regiunea Centru, judeţul Brașov înregistrează un câștig salarial mediu net lunar de 2.993 lei, mai 

mare cu peste 5% faţă de cel regional şi mai mic cu aproximativ 2% mai mic decât nivelul naţional.  

Conform datelor INS, în Regiunea Centru, veniturile medii lunare pe gospodărie au crescut cu peste 

84% în 2019 față de 2013, în timp ce cheltuielile medii lunare au fost, pentru fiecare gospodărie, cu 

71% mai mari în 2019 decât în 2013. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cheltuielile totale medii lunare pe gospodărie și pe persoană la 

nivelul Regiunii Centru și național. 

Tabel 3-16 Evoluția cheltuielilor totale medii lunare, 2013-2019 

Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

România 

Cheltuieli medii 

lunare/gospodărie 
lei/gospodărie 2.317,40 2.269,25 2.351,53 2.523,99 2.874,14 

 

3.666,59

  

4.091,83 

Cheltuieli medii 

lunare/persoană 
lei/persoană 811,26 850,86 884,56 953,35 1.093,92 1.406,84 1.582,74 

Regiunea Centru 

Cheltuieli medii 

lunare/gospodărie 
lei/gospodărie 2.470,59 2.277,20 2.565,58 2.631,71 2.987,20 3.578,20 4.245,20 

Cheltuieli medii 

lunare/persoană 
lei/persoană 869,29 843,18 952,17 978,67 1.118,40 1.416,19 1.610,12 

(Sursa: INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: BUF106J și BUF107K) 

Se observă un nivel al cheltuielilor în Regiunea Centru pe persoană sunt superior mediei naționale 

(cheltuieli cu până la 1,73% mai mari decât media națională), însă care sunt susținute de un nivel al 

veniturilor superioare, ce înseamnă un cost de trai ușor mai mari decât cel mediu la nivel național. 

Pentru determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populației, la nivel național, regional și 

județean, s-a aplicat proporția constantă de 77,90% a venitului disponibil în totalul veniturilor 

populației. 

Tabel 3-17 Evoluția veniturilor medii lunare nete pe gospodărie și pe persoană, 2013-2019 

Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

România 

Venit mediu net 

lunar/gospodărie 
lei/gospodărie 

1.993,50 1.948,06 2.092,99 2.293,84 2.642,11 3.311,73 3.731,28 

mediul urban 2.227,18 2.166,52 2.334,55 2.591,81 2.978,90 3.835,83 4.300,44 

mediul rural 1.686,25 1.666,68 1.775,12 1.906,23 2.200,73 2.637,86 2.987,75 

Venit mediu net 

lunar/persoană 
lei/persoană 697,87 730,43 787,31 866,42 1.005,61 1.270,68 1.443,28 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

mediul urban 809,67 848,82 926,75 1.030,75 1.197,67 1.539,35 1.750,38 

mediul rural 562,88 592,14 624,65 675,84 782,90 958,05 1.085,26 

Regiunea Centru 

Venit mediu net 

lunar/gospodărie 
lei/gospodărie 

2.134,76 1.965,13 2.268,83 2.380,25 2.783,29 3.447,85 3.926,99 

mediul urban 1.966,24 1.916,29 2.085,90 2.367,59 2.738,09 3.561,42 4.018,56 

mediul rural 1.488,68 1.474,18 1.586,05 1.741,32 2.022,83 2.449,15 2.791,91 

Venit mediu net 

lunar/persoană 
lei/persoană 

751,13 727,63 842,04 885,15 1.042,05 1.299,24 1.489,43 

mediul urban 714,80 750,78 828,05 941,58 1.100,85 1.429,23 1.635,65 

mediul rural 496,93 523,75 558,11 617,38 719,61 889,51 1.014,12 

Județul Brașov 

Venit mediu net 

lunar/gospodărie 
lei/gospodărie 

              

mediul urban 2.096,01 2.047,79 2.239,11 2.558,87 2.948,32 3.787,92 4.239,53 

mediul rural 1.586,93 1.575,34 1.702,54 1.882,01 2.178,14 2.604,91 2.945,43 

Venit mediu net 

lunar/persoană 
lei/persoană 

              

mediul urban 761,98 802,31 888,86 1.017,65 1.185,37 1.520,13 1.725,59 

mediul rural 529,73 559,70 599,11 667,26 774,86 946,08 1.069,88 

În ceea ce privește dezvoltarea economică și socială, România, deși cunoaște o creștere economică 

constantă, este caracterizată prin decalaje între regiuni și județe. Acestea se reflectă atât în ceea 

ce privește veniturile, cât și cheltuielile realizate de populație. 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția câștigului salarial pe activități ale economiei naționale 

înregistrate la nivel județean. 

Tabel 3-18 Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități ale economiei naționale, la nivel de secțiune CAEN Rev.2 

–județul Brașov 

Județul Brașov 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 1.394 1.501 1.661 1.869 2.149 2.609 2.757 

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 1.236 1.236 1.36 1.8 1.961 2.273 2.916 

Industrie 2.066 2.12 2.252 2.062 2.126 2.706 3.023 

B. Industria extractivă 1.645 1.736 1.939 2.151 2.496 2.396 2.487 

C. Industria prelucrătoare 2.718 2.787 2.916 2.978 3.291 2.707 3.020 

D. Producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze, apa caldă și aer 

condiționat 

1.499 1.66 1.673 1.882 2.118 3.656 4.411 

E. Distribuția apei; Salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare 
1.124 1.207 1.447 1.471 1.617 2.326 2.596 

F. Construcții 1.262 1.433 1.485 1.788 1.895 1.914 2.671 

G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor 
1.329 1.449 1.585 1.807 2.043 2.282 2.469 

H. Transport și depozitare 797 926 1.059 1.307 1.561 2.282 2.525 

I. Hoteluri și restaurante 2.856 3.758 3.802 4.666 5.387 1.713 1.846 

J. Informații și comunicații 3.039 2.842 2.941 2.985 3.053 5.235 5.295 

K. Intermedieri financiare și asigurări 1.035 1.218 1.202 1.832 1.619 3.102 3.642 

L. Tranzacții imobiliare 1.682 1.684 2.479 2.086 2.113 2.504 2.023 

M. Activități profesionale, științifice și 

tehnice 
1.048 1.112 1.345 1.654 1.981 2.422 2.961 

N. Activități de servicii administrative și 

activități de servicii suport 
2.305 2.609 2.654 2.736 3.557 2.197 2.310 

O. Administrație publica și apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
1.339 1.375 1.552 1.888 2.241 4.234 4.689 

P. Învățământ 1.527 1.567 1.724 2.1 2.643 2.673 3.166 

Q. Sănătate și asistență socială 1.044 1.128 1.192 1.429 1.845 3.349 3.662 

R. Activități de spectacole, culturale și 

recreative 
939 861 1.093 1.187 1.376 2.018 2.306 

S. Alte activități de servicii 1.236 1.236 1.36 1.8 1.961 1.750 1.736 
(Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: FOM106E) 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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În perioada studiată (2013-2019) se observă o creștere a câștigului salarial mediu nominal lunar cu 

109,18%, cele mai însemnate creșteri fiind înregistrate în domeniul Sănătate și asistență socială 

(250,77%), K. Intermedieri financiare și asigurări (251,88%). Cele mai slabe evoluții fiind N. 

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (0,22%). În 2019 cele mai mici 

venituri se înregistrau în industria Alte activități de servicii (de 1.736 lei), și Hoteluri și restaurante 

1.846 lei, iar cele mai ridicate în industria Administrație publica și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public, de 4.689 lei. 

Se poate observa că, faţă de câștigul salarial mediu net lunar de 2.757 lei înregistrat în 2019 în 

Regiunea Centru, judeţul Brașov înregistrează un câștig salarial mediu net lunar de 2.916 lei, ceea 

ce reprezintă un indicator al nivelului de trai diferenţiat pe judeţe în Regiunea Centru. 
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4. SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND GESTIONAREA 

DEȘEURILOR 

4.1 Surse de date utilizate și metodologia de analiză 

Datele utilizate pentru prezentarea situației existente privind deșeurile au fost colectate din: 

▪ Sistemul Integrat de Mediu gestionat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și 

respectiv de către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov; 

▪ Raportările recente ale operatorilor; 

Au fost de asemenea utilizate: 

▪ date cuprinse în documentele tehnico-economice și instituționale;  

▪ date actualizate colectate de la UAT-uri și operatori de salubrizare; 

▪ date statistice socio-economice disponibile.  

Pentru analiza modului de îndeplinire a obiectivelor stabilite în perioada anterioară de planificare  

s-a avut în vedere prevederile PJGD Brașov 2008 și țintele și obiectivele stabilite prin legislația 

aplicabilă în domeniul managementului deșeurilor. 

Pentru caracterizarea situației actuale privind gestionarea deșeurilor, au fost luate în considerare 

date colectate pe perioada 2013-2018, acesta din urmă fiind ultimul an pentru care există date 

publice privind deșeurile gestionate la nivelul autorităților de mediu. Anul 2018 va fi considerat și 

anul de referință pentru PJGD Brașov 2020-2025. 

Informațiile referitoare la cantitățile de deșeuri municipale colectate de pe teritoriul județului 

Brașov au fost obținute din următoarele surse: 

-  chestionarele statistice MUN, transmise de operatorii de salubritate în baza națională de 

date SIM administrată de ANPM; 

- Chestionarele statistice TRAT, transmise de operatorii instalațiilor de tratare a deșeurilor în 

baza națională de date SIM administrată de ANPM; 

- Chestionarele COL/TRAT, transmise de operatorii economici colectori și valorificatori de 

deșeuri 

- Chestionare ale UAT-urilor privind modul de gestionare al deșeurilor municipale, transmise 

de UAT-urile din județ9   

- Date privind deșeurile municipale colectate de către ADI ISO Mediu din teritoriu. 

Scopul descrierii situației actuale este de a identifica starea actuală privind tipurile și cantitățile de 

deșeurilor astfel: 

▪ Generarea deșeurilor; 

▪ Colectarea și transportul deșeurilor; 

▪ Tratarea și valorificarea deșeurilor; 

▪ Eliminarea deșeurilor. 

Acest capitol este considerat ca punct de referință în procesul de planificare. 

 

 

9 Chestionarele au fost elaborate de către Consultant 
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4.2 Deșeuri municipale 

4.2.1 Generarea deșeurilor municipale 

Deșeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deșeurilor menajere și similare acestora 

generate în mediul urban și rural din gospodării, instituții, unități comerciale și de la operatori 

economici, deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, la care se adaugă 

și deșeuri din construcții și demolări rezultate din amenajări interioare ale locuințelor colectate de 

operatorii de salubritate. 

Conform definiției aprobate prin noile reglementări în domeniul gestionării deșeurilor (OUG nr. 

74/2018), în categoria de deșeuri municipale sunt incluse: 

a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, 

metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente 

electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv 

saltelele și mobilă; 

b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective 

sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. 

În conformitate cu legislația în vigoare, toți operatorii de salubritate și ceilalți operatori economici 

autorizați pentru colectarea anumitor tipuri de deșeuri de la populație, precum și operatorii 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor raportează anual, la agențiile județene pentru protecția 

mediului, datele privind gestionarea deșeurilor, în baza unor chestionare stabilite la nivel național. 

Raportările se constituie în baza de date națională privind gestionarea deșeurilor. 

Cantitățile de deșeuri municipale sunt reflectate în tabelul următor. 

Tabel 4-1 Generarea deșeurilor municipale, 2013-2019 

Categorii de deșeuri 

municipale 

Cantitate (tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 

1. 

Deșeuri menajere și 

similare colectate în 

amestec, din care: 

97.787 90.696 101.869 118.443 145.137 181.326 187.381 

1.1 
deșeuri menajere de la 

populație în amestec 
59.730 56.904 78.438 78.476 123.200 131.250 134.307 

1.2 

deșeuri similare de la 

agenții economici 

colectate în amestec 

24.337 23.867 15.996 31.142 15.460 40.374 41.362 

1.3 

deșeuri menajere și 

similare colectate 

separat* 

2.723 1.781 5.452 5.729 1.266 5.341 7.288 

1.5 

deșeuri reciclabile 

colectate de la populație 

prin alte sisteme decât 

cel de salubrizare 

10.998 8.145 1.984 3.096 5.211 4.360 4.424 

2. 

Deșeuri din servicii 

municipale - total, din 

care: 

52.331 60.095 39.158 35.709 33.753 24.964 26.887 

2.1 deșeuri stradale 30.869 42.711 31.467 29.016 26.428 13.542 15142 

2.2 deșeuri din piețe 17.378 15.745 6.230 6.579 6.109 8.456 8.533 

2.3 
deșeuri din grădini, 

parcuri și spații verzi 
4.084 1.639 1.461 114 1.216 2.966 3.212 

3. 
Deșeuri municipale 

colectate 
150.118 150.792 141.028 154.152 178.890 206.290 214.268 

4. 
Deșeuri generate și 

necolectate 
10.262 8.841 6.280 8.914 7.533 10.014 2.331 
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Categorii de deșeuri 

municipale 

Cantitate (tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 

5. 
TOTAL deșeuri 

municipale generate 
160.380 159.632 147.308 163.066 186.423 216.304 216.599 

*include și deșeuri voluminoase, biodegradabile și DEEE 

** date prelucrate de Consultant 

(Sursa: APM Brașov, Chestionare MUN 2013-2018, Chestionare operatori) 

În ceea ce privește structura deșeurilor în perioada de analiză 2013-2019, cantitățile colectate sunt 

fluctuante, se datorează în mare parte insuficienței informațiilor și a faptului că nu toți operatorii de 

salubrizare transmit chestionare statistice la APM Brașov. Pentru anii 2018 și 2019, cantitățile de 

deșeuri colectate și raportate au fost prelucrate de Consultant pe baza informațiilor furnizate de toate 

instituțiile abilitate. Se face următoarele mențiuni cu privire la valorile prezentate: 

• cantitatea totală de deșeuri municipale colectate este în continuă creștere în perioada de 

analiză; acest fapt este legat direct de colectarea deșeurilor menajere, și este datorat în 

principal faptului că în perioada de analiză a crescut gradul de racordare a populației la 

serviciile de salubrizare;  

• Se aplică ambele modalități de plată pentru serviciului de salubrizare, taxă și tarif;  la nivelul 

unităților administrativ teritoriale unde modalitatea de plată este tariful (operatorul încheie 

contracte direct cu utilizatorii serviciului), gradul de încasare este scăzut și totodată gradul 

de acoperire cu serviciul de salubrizare nu este de 100%; 

▪ cantitățile de deșeuri colectate separat prezintă un trend fluctuant în perioada de analiză; de 

asemenea, se observă o creștere a cantităților de deșeuri reciclabile colectate în afara 

sistemului de salubrizare, în ultimii 2 ani, ai perioadei de analiză;  

▪ cantitățile de deșeuri provenite de la operatorii economici, colectate în amestec, urmează un 

trend ascendent la nivelul anului 2018-2019. Creșterea semnificativă la nivelul acestor ani , 

față de anii anteriori, s-a datorat redistribuirii mai corecte a deșeurilor provenite din 

activitatea de turism (mai ales a celor din pensiunile private, care au fost asimilate unor 

gospodării private) din deșeurile menajere către deșeurile similare. S-a constatat, de 

asemenea, că micii comercianți, care își desfășoară activitatea în zonele rezidențiale, își 

depozitează deșeurile generate în recipientele de colectare aflate în punctele gospodărești, 

operatorii de salubrizare neavând posibilitatea de a decela aceste cantități din totalul celor 

ridicate din punctele gospodărești.  

▪ analizând datele privind colectarea deșeurilor reziduale (menajere și similare) la nivelul 

județului în anii 2018 și 2019, se observă o creștere față de cantitățile raportate în anul 2017. 

Datele raportate de către operatorii de salubrizare nu sunt din păcate distribuite pe surse de 

proveniență, nici pentru deșeurile amestecate, nici pentru cele colectate separat, singura 

sursă publică de astfel de date sunt doar chestionarele MUN. De cele mai multe ori, în 

cantitățile raportate ca provenind de la agenți economici se regăsesc și deșeurile din piețe, 

fiind colectate de același operator.  

▪ Conform informațiilor furnizate de GNM Brașov, există numeorase UAT-uri în care se 

generează cantități mari de deșeuri menajere care nu sunt înregistrate sau raportate, fiind 

identificate în teren depozitări necontrolate (Moeciu, Părău, Prejmer, Râșnov, Șercaia, Teliu, 

Ucea, Vama Buzăului, Vulcan, Hoghiz, Holbav, Șoars, Târlungeni, Ungra, Victoria, Viștea, 

Zărnești, Mândra, Budila, Cincu, Apața, Bod, Cața, Codlea, Comana, Cristian, Feldioara, 

Halchiu).  

▪ Există zone turistice în județul Brașov, în care cantitățile de deșeuri generate sunt mult mai 

mari decât în mod obișnuit; în aceste situații, a fost nevoie să fie decelate cantitățile de 

deșeuri care provin de la populația rezidentă de cele care provin din activitățile turistice 

(Brașov, Făgăraș, Predeal, Râșnov, Rupea, Bran, Drăguș, Feldioara, Homorod, Lisa, 
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Moieciu, Racoș, Sâmbăta de Sus, Perșani și Vama Buzăului), acestea regăsindu-se în 

deșeurile similare. 

▪ În  ceea ce privește cantitățile de deșeuri provenite din servicii municipale (deșeuri stradale, 

din piețe și din parcuri și grădini), se constată un trend global descrescător față de anii 

precedenți. Din chestionarele UAT-urilor se poate trage concluzia că atât în mediul urban  

cât și în mediul rural sunt colectate aceste categorii de deșeuri. În mediul rural, deșeurile 

stradale declarate sunt de fapt, deșeuri menajere.  

În figura următoare este prezentată structura deșeurilor, realizat pe datele prezentate în tabelul de 

mai sus. 

Figura 4-1 Structura deșeurilor municipale, 2013-2019 

 
(Sursa: Procente determinate pe baza datelor din tabel 4.1 pentru anii 2013-2019) 

Acoperirea cu servicii de salubrizare - Populația conectată la serviciile de salubrizare 

Analizarea datelor privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate (exprimat ca populație 

deservită de servicii de salubritate) pentru perioada 2013-2019 evidențiază faptul că gradului de 

acoperire cu servicii de salubritate are o evoluție fluctuantă. 

În perioada de analiză populația județului Brașov, conform datelor statistice publicate de INSSE și 

ANPM, precum și populația deservită, raportată de operatorii de salubrizare în chestionarele MUN 

este prezentată în tabelul următor. 

Tabel 4-2 Populația rezidentă, cu domiciliul stabil și deservită la nivelul județului Brașov, 2013-2019 

Populația 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total populație 

rezidentă județul 

Brașov 

550.863 551.081 551.151 550.962 551.059 551.787 551.991 

Populație rezidentă 

mediul urban 
395.654 394.791 393.420 391.297 389.835 389.547 389.259 

Populație rezidentă 

mediu rural 
155.209 156.290 157.731 159.665 161.224 162.240 162.732 

Total populație 

deservită județul 

Brașov 

486.230 483.984 490.026 493.452 512.304 511.545 538.686 

Populație deservită 

mediul urban 
394.511 391.765 393.808 392.436 389.743 367.604 389.259 

Populație deservită 

mediul rural 
91.719 92.219 96.218 101.016 122.561 143.941 149.427 
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(Sursa: Chestionare Statistice MUN; TEMPO-Online-INSSE, Date consultant) 

Evoluția gradului de acoperirea cu servicii de salubrizare la nivelul județului Brașov, este prezentată 

în tabelul și figura următoare. atât în mediul urban, mediul rural cât și la nivel județean. Datele sunt 

declarate de către operatorii de salubrizare și sunt raportate la populația rezidentă  

Tabel 4-3 Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Brașov, 2013-2019 

Denumire 
Grad de acoperire cu servicii de salubrizare (%) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total județ 88,27% 87,82% 88,91% 89,56% 92,97% 92,71% 97,59% 

Mediul urban 99,71% 99,23% 100,10% 100,29% 99,98% 94,37% 100,00% 

Mediul rural 59,09% 59,01% 61,00% 63,27% 76,02% 88,72% 91,82% 

Figura 4-2 Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare, 2013-2019 

 

Analizarea datelor privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate (exprimat ca populație 

deservită de servicii de salubritate) pentru perioada 2013-2019 evidențiază faptul că anual s-a 

înregistrat o creștere la nivl județean a gradului de acoperire cu servicii de salubritate. Gradul de 

acoperire cu servicii în mediul urban a avut fluctuații, probabil datorate schimbărilor frecvente ale 

operatorilor de salubrizare, dar pe rural se înregistrează un trend crescător constant, deși nu a ajuns 

încă la 100%. 

Indicii de generare a deșeurilor municipale 

În județul Brașov operatorii de salubrizare colectează deșeuri atât din mediul urban cât și din mediul 

rural, defalcarea cantităților de deșeuri menajere colectate din fiecare mediu s-a realizat pe baza 

datelor raportate în chestionarele MUN. Acestea nu permit însă defalcarea pe cele două medii a 

cantităților de deșeuri colectate separat și în amestec. De asemenea, chestionarele MUN nu permit 

defalcarea cantităților de deșeuri din servicii publice pe medii de rezidență. Datele privind cantitățile 

de deșeuri menajere colectate în mediul urban și rural sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 4-4 Cantități de deșeuri menajere generate* în perioada de analiză pe medii de rezidență, 

județul Brașov 

Categorii de deșeuri 

menajere 

Cantitate (tone/an)  

2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 

Deșeuri menajere colectate 

în mediul urban 
46.860 45.635 71.617 66.369 99.933 121.439 117.982 

Deșeuri menajere colectate 

în amestec în mediul rural 
14.620 12.154 9.844 15.656 23.963 28.291 28.681 

Total 61.480 57.789 81.461 82.025 123.896 149.730 146.663 
(Sursa: Chestionare MUN , raportări ale operatorilor, * inclusiv generate și necolectate, *estimare consultant) 
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Indicii de generare a deșeurilor menajere au fost calculați raportat la populația rezidentă a județului, 

pe medii de rezidență. Valorile pe perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 4-5 Indicatori de generare deșeuri menajere în județul Brașov, 2013-2018 

Indice generare deșeuri 
Indice de generare 

(kg/locuitor/zi) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 

Menajer urban 0,40 0,38 0,51 0,48 0,74 0,85 0,83 

Menajer rural 0,44 0,36 0,28 0,42 0,54 0,48 0,48 
(Pe baza datelor raportate în chestionarele statistice MUN; *pe baza datelor prelucrate de Consultant) 

Pentru perioada 2013-2017, indicatorii de generare au fost calculați din datele statistice validate ale 

APM. Pe perioada analizată, indicii de generare prezintă o fluctuație neuniformă, atât în mediul 

urban cât și în medul rural. Pentru anii 2018 și 2019, au fost estimați indicatorii de generare pentru 

fiecare UAT pe baza cantităților de deșeuri transmise de UAT-uri și operatorii de salubrizare, iar 

indicatorii generali, pe urban și rural au fost calculați ca o medie ponderată a celor de pe fiecare 

UAT. Reprezentarea grafică a indicatorilor de generare este prezentată în figura următoare. 

Figura 4-3 Indici de generare deșeuri menajere, județul Brașov, 2013-2019 

 

Indicele de generare al deșeurilor municipale a fost calculat la nivel județean pe baza populației 

deservite pe perioada 2013-2019. 

Indicatorul de generare a deșeurilor municipale este utilizat, pe plan intern, pentru monitorizarea 

planurilor de acțiune în domeniul gestiunii deșeurilor (la nivel național, regional și județean) și 

pentru dezvoltarea strategiilor de tratare a deșeurilor municipale. Indicatorul depinde de gradul de 

organizare a colectării și gestiunii deșeurilor.  

Variațiile acestuia reflectă diferențe în modul de consum și dezvoltarea economică a regiunilor. 

Indicii de generare constituie elemente de mare importanță pentru verificarea plauzibilității datelor 

pe perioada 2013-2019 dar și pentru estimarea cantităților de deșeuri prognozate pe perioada de 

planificare următoare. 

Tabel 4-6 Evoluția indicelui de generare a deșeurilor municipale, 2013-2019 

Indicator generare deșeuri municipale 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Județul Brașov (kg/loc și an) 330 330 301 330 364 423 402 

România (kg/loc și an) 254 249 247 261 272 272  -- 

EUROSTAT 479 478 481 488 488 489  - 
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Figura 4-4 Indici de generare deșeuri municipale, județul Brașov, 2013-2019 

 

Comparând datele privind deșeurile municipale generate în raport cu evoluția PIB pentru județul 

Brașov în perioada de analiză (2013-2019), se observă că, cantitățile de deșeuri municipale generate 

cresc în același trend cu evoluția PIB-ului. Se apreciază că deșeurile municipale sunt relativ corect 

determinate în raportările operatorilor de salubrizare. 

Figura 4-5 Evoluția cantităților de deșeuri municipale în raport cu evoluția PIB, 2013-2019 

 

4.2.2 Structura deșeurilor municipale 

Pentru stabilirea ipotezelor privind colectarea separată a deșeurilor municipale, se estimează 

cantitățile de deșeuri generate, pe fiecare categorie pentru anul de referință (2019). 

Tabel 4-7 Estimare cantități deșeuri pe categorii, anul 2019 

Categorie deșeuri 

Cantitate 

2019 

(tone/an) 

Mod de estimare 

Deșeuri menajere  139.908 

Calculat pe baza datelor de la operatori, ADI Iso 

Mediu și indicilor de generare al deșeurilor 

menajere, atât în urban cât și în rural la nivelul 

anului 2019 

Deșeuri similare  43.049 

Calculat ca procent din deșeurile menajere 

(procentul este cel de la nivelul anului 2019), 

pentru mediul urban și pentru mediul rural  
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Categorie deșeuri 

Cantitate 

2019 

(tone/an) 

Mod de estimare 

Deșeuri similare din 

coșurile stradale 
13.628 

90% din cantitatea raportată  de operatorul de 

deșeuri stradale 

Deșeuri din măturat 

stradal 
1.514 

10% din cantitatea raportată  de operatorul de 

deșeuri stradale (procent estimat) 

Deșeuri din piețe 8.533 Pe baza datelor de la operatori și UAT-uri  

Deșeuri din grădini, 

parcuri și spații verzi 
3.212 Pe baza datelor de la operatori și UAT-uri 

TOTAL deșeuri 

municipale generate 
216.599  

 

4.2.3 Compoziția deșeurilor municipale 

Cu privire la compoziția deșeurilor municipale, au fost luate în analiză 3 surse de date: 

- Determinări de compoziție efectuate de operatorii de salubrizare care prestează la nivelul 

municipiului Brașov; 

- Chestionarele MUN ale operatorilor de salubrizare și COL-TRAT ale agenților economici 

colectori care colectează deșeuri reciclabile de la persoane fizice; 

- Compoziția determinată la nivel național în cadrul PNGD. 

La nivelul municipiului Brașov, cei doi operatori de salubrizare care operează cele 2 sectoare, au 

realizat fiecare, independent, studii de determinare a compoziției deșeurilor menajere. Determinările 

nu au ținut cont de standardele în vigoare (SR 13493/Noiembrie 2004 - Caracterizarea deşeurilor - 

Metodologie de caracterizare a deşeurilor menajere), unul dintre studii făcând referire doar la 

compoziția deșeurilor menajere colectate în amestec iar celălalt nu are o compoziție finală 

determinată, consultantul, pe baza datelor de eșantionare transmise de operatorul de salubrizare, 

estimând o compoziție a deșeurilor menajere, doar cu scopul realizării unei comparații între celelalte 

surse de date 

Determinările de compoziție ale operatorilor de salubrizare care prestează la nivelul municipiul 

Brașov, au dus la următoarele rezultate: 

Tabel 4-8 Compoziția procentuală a deșeurilor menajere în 2019, determinată de operatorul de salubrizare în 

mun Brașov 

Tip de material 

din deșeuri menajere și similare 

SC Comprest SA 

(% de masă) 

SC Brai Cata SRL 

(% de masă) 

Hârtie și carton 14,33 10,80 

Sticlă 3,12 6,36 

Materiale plastice 13,12 14,69 

Metale 0,64 1,86 

Lemn 0 0 

Biodegradabile 49,47 14,27 

Textile 2 9,26 

Alte deșeuri 17,33 42,76 

Total 100 100 

Această compoziție nu este relevantă nici măcar la nivelul municipiului Brașov, metodele de 

determinare fiind foarte diferite, conducând la rezultate de asemenea foarte diferite de la un sector 

la celălalt. Aceste determinări nu se pot extrapola la nivelul județului. 

Din analiza datelor statistice raportate de operatorii de salubrizare la nivelul întregului județ, pe o 

perioada de un an de zile, pe categorii de materiale din deșeuri, a rezultat următoarea compoziție: 
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Tabel 4-9 Compoziția procentuală, pe tip de material, a deșeurilor menajere și similare în 2019 (pe baza 

datelor din chestionarele statistice MUN) 

Tip de material 

din deșeuri 

menajere și 

similare 

Compoziție 

deșeuri menajere 

(% de masă) 

Compoziție 

deșeuri similare 

(% de masă) 

Compoziție medie 

(% de masă) 
PNGD, 2019 

Hârtie și carton 12,99 13,86 13,16 12,2 

Sticlă 6,37 6,77 6,44 5 

Materiale 

plastice 11,60 9,37 11,18 

11,3 

Metale 4,01 3,16 3,85 2,0 

Lemn 4,55 2,79 4,22 2,5 

Biodegradabile 59,67 62,20 60,15 57 

Textile 0,00 0,00 0,00 1,0 

Inerte 0,77 1,62 0,93 9,0 

Alte deșeuri 0,04 0,24 0,08 

Total 100,00 100,00 100 100 

Probabilitatea ca aceste date să fie estimate și nu determinate de operatorii de salubrizare în cadrul 

chestionarelor MUN este foarte ridicată, dar este o compoziție similară în mare măsură celei medii 

estimate la nivelul PNGD. 

Figura 4-6 Compoziția deșeurilor menajere colectate de operatorii de salubrizare, în 2019 

 

Figura 4-7 Compoziția deșeurilor similare colectate de operatorii de salubrizare, în 2017 

 

Analizând datele din tabelul anterior, se observă că din estimările operatorilor de salubrizare în 

cadrul chestionarului statistic 2019 rezultă valori comparative cu datele estimate în PNGD la nivel 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

63 

 

național, în ceea ce privește conținutul în materiale reciclabile (hârtie, sticla, plastic, metal, lemn) și 

în biodegradabil. Datele rezultate din studiile de determinare a compoziției sunt mult diferite față 

de media națională, și având în vedere că sunt realizate doar la nivelul municipiului Brașov, și de 

asemenea, nu respectă metodologia europeană de determinare a compoziție, nu pot fi considerate 

relevante la nivelul întregului județ. Cele mai apropiate rezultate de media națională au fost obținute 

în estimările din chestionarul statistic MUN 2019. 

Având în vedere cele menționate mai sus, se vor lua ca date de referință pentru compoziția 

deșeurilor, valorile estimate în cadrul PNGD, care prezintă o compoziție mai detaliată și care 

acoperă mai multe categorii de materiale, urmând ca să fie realizate studii de determinare a 

compoziției la nivelul întregului județ. 

Așa cum este de așteptat în ce privește compoziția deșeurilor menajere și similare, fracția 

predominantă este reprezentată de biodeșeuri în cazul deșeurilor menajere și similare restul până la 

100% sunt reprezentate de alte deșeuri precum: hârtie/carton, sticlă, metal, materiale plastice, etc. 

Deșeurile din piețe cuprind în proporție de circa 70% biodeșeuri, restul fiind reprezentat în cea mai 

mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, sticlă și într-o mai mică măsură metal). 

Deșeurile stradale conțin o cantitate mare de biodeșeuri (în medie 60%), restul fiind reprezentat în 

cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, sticlă și într-o mai mică măsură 

metal). 

În ceea ce privește compoziția deșeurilor din piețe, stradale și parcuri și grădini, aceasta nu a putut 

fi identificată din datele statistice furnizate, se vor lua în considerare cele estimate în cadrul PNGD 

în perioada 2014-2020. 

Tabel 4-10 Compoziția deșeurilor din piețe 

Categorii de material Compoziție (% de masă) 
Hârtie și carton 7,9 
Materiale plastice 6,9 
Metale 1,9 
Sticlă 2,7 
Lemn 1,2 
Biodegradabile 74,0 
Altele 5,4 

Total 100 

 

Tabel 4-11 Compoziția deșeurilor stradale 

Categorii de material Compoziție (% de masă) 
Hârtie și carton 10,1 
Materiale plastice 9,7 
Metale 2,2 
Sticlă 4,4 
Lemn 2,9 
Biodegradabile 60,2 
Altele 10,5 

Total 100 

 

4.2.4 Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

A. Date privind operatorii de salubrizare  

La nivelul județului Brașov serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri 

tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, 

formează sistemul public de salubrizare. 
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Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde 

construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: 

puncte de colectare, stații de transfer, autovehicule pentru colectare și echipamente aferente 

acestora, stații de sortare, stații de compostare, depozit de deșeuri. 

Conform datelor statistice, cât și a chestionarelor completate la nivelul fiecărui UAT, colectarea 

deșeurilor municipale la nivelul județului Brașov se realizează de următorii operatori de salubrizare 

(date privind acești operatori sunt prezentate în tabelul următor) aceștia asigurând atât colectarea 

deșeurilor municipale și a celor similare, direct de la populație și operatori 

economici/instituții/comerț, cât și transportul acestora către operatorii economici autorizați pentru 

tratarea și eliminarea deșeurilor. 

Informații privind contractele operatorilor de salubrizare încheiate cu UAT-urile, la nivelul județului 

Brașov, sunt prezentate în următorul tabel. 
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Tabel 4-12 Operatori de salubrizare care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Brașov, anul 2019-2020 

Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

1. 
SC BRAI-CATA 

SRL 

Contract de concesiune 

de servicii nr. 

185/59839/01.07.2019 – 

valabilitate 30.06.2021 

deșeuri menajere, 

similare, stradale, 

Brașov  

(sector I) 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Colectarea si transportul deseurilor 

vegetale, deșeurilor voluminoase, 

construcții și demolări. 

Salubrizare a localităților 

Nr. 

243/15.12.2010 

Licenţă nr. 

3215/21.09.2017 clasa 

1, 

Valabilă până la data de 

06.04.2020 

Licență 

nr.4902/13.04.2020 

2. SC COMPREST SA 

Contract de concesiune 

de servicii nr. 

186/59848/01.07.2019 

valabilitate 30.06.2021 

deșeuri menajere, 

similare, stradale, 

Brașov 

(sector II) 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din 

activități comerciale din industrie și 

instituții inclusiv fracții de colectare 

separate fără a aduce atingere fluxului 

de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice baterii și acumulatori. 

Colectarea și transportul deșeurilor 

vegetale, deșeurilor voluminoase, 

construcții și demolări. 

Salubrizare a localităților 

Nr. 

235/15.02.2011 

Licenţă nr. 

3215/21.09.2017 clasa 1 

Valabilă până la data de 

06.04.2020 

3. SC CIBIN SRL 

Contractul 

92/08.12.2014, prelungit 

prin Act Aditional nr. 

11/05.12.2019 pe o 

perioada de maxim 2 ani 

și 6 luni dar nu mai 

târziu de data la care va 

avea loc preluarea 

serviciului de către 

operatorul desemnat 

câștigător al licitației 

pentru implementarea 

Sistemului de 

Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul 

Brașov de către 

deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

biodegradabile, 

deșeuri 

voluminoase, 

deșeuri 

reciclabile 

Săcele, 

Sânpetru 

 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Nr. 

173/04.10.2010 

Revizuită la data 

de 

08.11.2016, 

Valabila până la 

data de 04.10.2020 

Licenţă nr. 

4771/24.10.2019 

clasa 2 

Valabilă până la data 

de 01.04.2024 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

Asociația de dezvoltare 

Intercomunitară ISO 

MEDIU Brașov 

4.1 SC COMPREST SA 

Contract de delegare a 

gestiunii serviciului de 

salubrizare al comunei 

Poiana Maruului, Jud. 

Brasov nr. 

E/COM/0005/06.01.2015 

/ valabilitate 06.01.2020,  

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Poiana 

Mărului, 

Precolectarea colectarea si transportul 

și depozitarea rezidurilor solide, cu 

excepția deșeurilor toxice, periculoase 

și a celor cu regim special din 

gospodăriile populației, institutii 

publice și agenți economici. 

Depozitarea controlată a deșeurilor 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.2 SC COMPREST SA 

Contract nr. 

4977/03.10.2018 privind 

delegarea de gestiune a 

serviciului public de 

salubrizare a Comunei 

Vulcan / valabilitate 

03.10.2023 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Vulcan 

Colectarea separată și transport 

separat al deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare provenind din 

activități comerciale din industrie și 

instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice. 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.3 SC COMPREST SA 

Contract de delegare a 

Gestiunii Serviciului de 

Salubrizare nr. 

17241/28.11.2018 / 

Valabilitate – 5 ani 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

voluminoase, 

deșeuri 

reciclabile, 

deșeuri rezultate 

din activități de 

construcții si 

demolări 

Ghimbav 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electronice, 

baterii și acumulatori. Colectarea și 

transportul deșeurilor provenite din 

locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a acestora. Curățarea 

și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de 

îngheț. Măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice. 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.4 SC COMPREST SA 
Contract de prestări 

servicii de salubrizare nr. 

deșeuri menajere 

și similare 
Hoghiz 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

7008/06.08.2019 / 

valabilitate 06.10.2019 

Contract de prestări 

servicii salubrizare din 

06.02.2020 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electronice, 

baterii și acumulatori 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.5 SC COMPREST SA 

Contract de prestări 

servicii de salubrizare nr. 

463/14.09.2019 

Valabilitate 08.03.2020 

deșeuri menajere 

și similare 
Moieciu 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electronice, 

baterii și acumulatori. 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.6 SC COMPREST SA 

Contract nr. 

9225/30.05.2017 privind 

delegarea de gestiune a 

serviciului public de 

salubrizare a Comunei 

BOD / valabilitate 

30.05.2022 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Bod 

Exploatarea serviciului public de 

salubrizare, respectiv a activităților de 

colectare si transport a deșeurilor 

menajere, inclusiv a deșeurilor toxice 

periculoase din deșeurile menajere, cu 

excepția celor cu regim special.. 

Colectarea și transportul deșeurilor 

provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a acestora. 

Colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public și predarea 

acestora către unitățile de ecarisaj sau 

către instalațiile de neutralizare 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.7 SC COMPREST SA 

Contract de delegare al 

gestiunii de salubrizare 

din comuna SINCA nr. 

20/13.06.2019 / 

valabilitate 13.06.2024 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Șinca 

Colectare deșeuri menajere si 

similare/colectare deșeuri 

stradale/colectare deșeuri din parcuri 

și grădini/colectare deșeuri din piețe 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.8 SC COMPREST SA 

Contract cadru de 

delegare a gestiunii 

Serviciului Public de 

Salubrizare nr. 78/C din 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Comana 

Colectarea separată și transport 

separat al deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare provenind din 

activități comerciale din industrie și 

instituții, inclusiv fracții colectate 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

07.09.2018 / valabilitate 

07.09.2023 

separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

4.9 SC COMPREST SA 

Contract de delegare prin 

concesionare a gestiunii 

serviciului de salubrizare 

in Comuna Mandra nr. 

4917/01.10.2018 / 

valabilitate 01.10.2023 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Mândra 

Colectarea separată și transport 

separat al deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare provenind din 

activități comerciale din industrie și 

instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.10 SC COMPREST SA 

Contract de prestari 

servicii publice de 

salubrizare nr. 

2709/17.05.2019 / 

valabilitate 15.03.2020 

Deșeuri menajere 

și similare 
Șercaia 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice, baterii si acumulatori. 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.11 SC COMPREST SA 

Contract nr. 

6946/29.10.2018 de 

concesiune de servicii 

privind delegarea de 

gestiune a serviciului 

pubic de salubrizare            

Contract de servicii de 

salubrizare nr. 

78/04.02.2020 

Deșeuri menajere 

și similare 
Părău 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice, baterii si acumulatori. 

Colectarea si transportul deseurilor 

provenite din locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara a acestora 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

4.12 SC COMPREST SA10 - 

Colectare deșeuri 

menajere și 

similare/colectare 

deșeuri 

Ungra 

Precolectarea, colectarea, transportul 

si depozitarea deșeurilor municipale, 

cu excepția deșeurilor toxice 

periculoase și a celor cu regim special 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

 

10 La momentul actual nu mai presteaza în Ungra 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

stradale/colectare 

deșeuri din 

parcuri și 

grădini/colectare 

deșeuri din piețe 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

4.13 SC COMPREST SA 

Contract de delegare a 

gestiunii serviciului de 

nr. 2753/24.05.2019 / 

valabilitate 24.05.2024 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Șinca Nouă 

Colectarea separată și transport 

separat al deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare provenind din 

activități comerciale din industrie și 

instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice 

Nr. 

215/28.07.2009 

Revizuită la data 

de data de 

31.05.2019 

Valabilă până la 

data de 31.05.2020 

Licenţă nr. 

4645/26.06.2019 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 09.07.2024 

5. 
S.C. CLB 

TRANSRUT S.R.L. 

Delegare directă conform 

Hotărâre a Consiliului 

Local nr. 42/17.12.2018 

Deșeuri menajere 

și similare 
Budila 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii publice. Colectarea si 

transportul deseurilor provenite din 

locuinte, generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara 

si/sau exterioara a acestora. Colectare 

deșeurilor abandonate. 

Nr.173/04.10.2010 

valabilă până la 

04.10.2020 

Licenţă nr. 

4809/16.12.2019 

clasa 3 

Valabilă până la data 

de 18.12.2023 

6. 

Serviciul Public de 

Salubrizare 

CRISTIAN 

 

Preluare activități de la 

Dorobeiul începând cu 

data de 01.08.2019 

- Cristian 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii publice. Colectarea si 

transportul deseurilor provenite din 

locuinte, generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara 

si/sau exterioara a acestora. Colectare 

deșeurilor abandonate. 

Nr.131/07.08.2020 

cu viză anuală 

Licență nr. 

4821/20.12.2019 

clasa 3                                     

Valabilă până la data 

de 20.12.2024 

7. 
SC ECO-SERV 

HĂLCHIU SRL 

Contract de delegare nr. 

616/01.02.2018 

Valabil 31.03.2024 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Hălchiu 

Colectare separată şi transport separat 

al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului 

Nr. 24/20.03.2017 

Revizuit la data de 

25.09.2017 

Valabilă până la 

data de 20.03.2022 

Licenţă nr. 

4216/17.04.2018 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 31.01.2023 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori 

măturat, spălat, stropirea şi 

întreţinerea căilor publice curăţare şi 

transport al zăpezii de pe căile publice 

şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ 

8. 
SC ECOSISTEM 

VICTORIA SRL 

Contract de delegare a 

gestiunii prin atribuire 

directă a serviciului 

public salubrizare pe 

raza Unităților 

administrativ teritoriale 

membre în asociația 

intercomunitară ECO 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Victoria, 

Draguș, 

Ucea, 

Cârțișoara 

Arpaș 

Viștea 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice, baterii si acumulatori. 

Măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice, Curățarea 

și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de 

îngheț, Colectarea cadavrelor 

animalelor de pe domeniul public și 

predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de 

neutralizare. 

Nr. 

308/09.11.2012  

valabilă 

09.11.2022 

Licența 

nr.4540/22.02.2019 

clasa 3 valabilă până 

la data de 01.01.2024 

 

9. 

SC GOSCOM 

CETATEA RÂȘNOV 

SRL 

Contract de concesiune 

pnetru serviciul public de 

salubritate nr. 

4764/30.10.1997 

Valabil  30.10.2022 

deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Râșnov 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipal si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice, baterii si acumulatori. 

Colectarea si transportul deseurilor 

provenite din locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara a acestora. 

Măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice, Curățarea 

În procedură de 

reglementare 

Licenţă nr. 

4415/09.10.2018 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 28.08.2020 

EXPIRAT  

S-a solicitat de către 

UAT punctul de 

vedere al celor de la 

ANRSC cu privire la 

posibilitatea înființării 

serviciului public de 

alimentare cu apă, 

canalizare și 

salubrizarea 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de 

îngheț. 

localității. S-a obținut 

un răspuns cu privire 

la procedurile de 

urmat și astfel s-a 

emis o HCL de 

înființare a acestui 

serviciu de utilitate 

publică 

10. 
SC HIDRO-SAL 

COM SRL 

Contract de delegare a 

gestiunii serviciului de 

salubrizare nr. 

136/24.08.2018 

deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Hărman, 

Prejmer, 

Teliu, 

Vama 

Buzăului 

 

 

Colectare separată şi transport separat 

al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori. 

Colectarea si transportul deseurilor 

provenite din locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara a acestora. 

Nr.198/03.08.2011

, valabilitate 

03.08.2021 

Licenţă nr. 

5023/27.07.2020 

clasa 3 

Valabilă până la data 

de 30.05.2023 

11. 
SC MARIENBURG 

SCUP SRL 

Anexa 2 la Hotararea nr. 

46/2018 valabil 

21.12.2022 

deșeuri menajere 

și similare, 

deșeuri 

reciclabile 

Feldioara 

Colectare separate fara a aduce 

atingere fluxului de deseuri de 

echipamente electrice si electronice 

baterii si acumulatori. 

Salubrizare a localităților 

Nr.33/18.04.2017, 

rev.26.09.2017, 

valabilitate 

18.04.2022 

Licenţă nr. 

4067/13.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 30.05.2022 

12. 

S.C. COMPANIA 

ROMPREST 

SERVICE S.A. 

Contract de delegare a 

gestiunii serviciului de 

salubrizare al Orașului 

Predeal, Jud. Brașov nr. 

29/6604/18.04.2017 

deșeuri menajere 

și similare, 

deseuri provenite 

din locuinte 

generate de 

activitati de 

reamenajare si 

reabilitare 

interioara si/sau 

exterioara a 

acestora. 

Reziduri solide, 

cu excepția 

deșeurilor toxice, 

Predeal 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale  si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Precolectarea deșeurilor menajere și a 

deșeurilor similare de către utilizatori, 

în recipiente. Măturatul, spălatul, 

stropirea și întreținerea căilor publice. 

Colectarea, transportul, sortarea, 

valorificarea și eliminarea deșeurilor 

Nr. 6/27.06.2011 

valabilă  

26.06.2021 

Licență nr. 

4292/12.23.2018 

valabila pana la data 

de 17.07.2023 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

periculoase și a 

celor cu regim 

special. 

provenite din gospodăriile populației, 

generate de activități de reamenajare 

și reabilitare interioară a 

locuințelor/apartamentelor proprietate 

individuală. Colectarea cadavrelor 

animalelor de pe domeniul public și 

predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de 

neutralizare. Spălarea și dezinfectarea 

recipientelor având capacitatea de 

120-240 litrii și 1100 litri - la cererea 

utilizatorului. 

13.1. SALCO SERV S.A. 

Contract de delegare a 

gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare 

din municipiul Fagaras 

prin incredintare directa 

nr. 5035/05.03.2008 

valabil 04.03.2028 

deșeuri menajere 

și similare, 

deseuri provenite 

din locuinte 

generate de 

activitati de 

reamenajare si 

reabilitare 

interioara si/sau 

exterioara a 

acestora 

Făgăraș 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor menajere   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

instituții inclusiv fracții de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Colectarea si transportul deseurilor 

provenite din locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara a acestora 

Nr. 19/16.01.2012 

valabilă 

16.01.2022 

Licenţă nr. 

4546/25.02.2019 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 25.02.2024 

13.2. SALCO SERV S.A 

Contract de concesiune 

nr. 3647/12.08.2014 a 

serviciului public de 

salubrizare pe raza 

comunei Beclean 

Valabil 10 ani 

deseuri menajere 

si 

similare/deseuri 

stradale 

Beclean - 

Nr. 19/16.01.2012 

valabilă 

16.01.2022 

Licenţă nr. 

4546/25.02.2019 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 25.02.2024 

13.3. SALCO SERV S.A 

Contract de concesiune 

nr. 2079/29/06/2007 a 

serviciului public de 

salubrizare pe raza 

comunei Hârseni valabil 

29.06.2027 

Deșeuri menajere 

și similare, 

deseuri provenite 

din locuinte 

generate de 

activitati de 

reamenajare si 

reabilitare 

interioara si/sau 

Hârseni 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor menajere   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

instituții inclusiv fracții de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Colectarea si transportul deseurilor 

Nr. 19/16.01.2012 

valabilă 

16.01.2022 

Licenţă nr. 

4546/25.02.2019 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 25.02.2024 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

73 

 

Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

exterioara a 

acestora 

provenite din locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara a acestora. 

Colectarea, transportul, depozitarea și 

valorificarea deșeurilor voluminoase 

provenite de la populație, instituții 

publice și agenși economici, 

neasimilate celor menajere (mobilier, 

deșeuri de echipamente electrice și 

electronice etc.) 

13.4. SALCO SERV S.A 

Contract de prestare a 

serviciului de salubrizare 

a localităților nr. 

2373/26.06.2019  S-a 

încheiat Contractul nr. 

167 din 16. 01. 2020 cu 

termen de valabilitate 

până în 31.12.2020 

Deșeuri menajere 

și similare 
Șoarș 

Colectarea, transportul și depozitarea 

deșeurilor menajere și a celor 

asimilate acestora, de la populație și 

agenți economici. 

Nr. 19/16.01.2012 

valabilă 

16.01.2022 

Licenţă nr. 

4546/25.02.2019 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 25.02.2024 

13.5. SALCO SERV S.A 

Contract de prestare a 

serviciului de salubrizare 

a localităților nr. 

3394/25.10.2017 

Deșeuri menajere 

și similare 

Sâmbăta de 

Sus 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori, 

măturat stardal 

Nr. 19/16.01.2012 

valabilă 

16.01.2022 

Licenţă nr. 

4546/25.02.2019 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 25.02.2024 

14.1. 

S.C. SERVICII DE 

GOSPODARIE 

MAGURA CODLEI 

S.R.L. 

CONTRACT DE 

DELEGARE A 

GESTIUNII 

SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE NR. 

2/02.10.2014 

Valabil 02.10.2021 

Deșeuri menajere 

și similare 
Codlea 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice, Curățarea 

și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a 

Nr.53/21.02.2011 

valabilă 

21.02.2021 

Licenta nr. 

4966/16.06.2020, 

valabila 02.12.2022 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

acestora pe timp de polei sau de 

îngheț, Colectarea cadavrelor 

animalelor de pe domeniul public și 

predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de 

neutralizare. 

14.2. 

S.C. SERVICII DE 

GOSPODARIE 

MAGURA CODLEI 

S.R.L. 

CONTRACT DE 

DELEGARE A 

GESTIUNII 

SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE NR. 

2/02.10.2014 

Valabil 02.10.2021 

Deșeuri menajere Dumbrăvița 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice, Curățarea 

și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de 

îngheț, Colectarea cadavrelor 

animalelor de pe domeniul public și 

predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de 

neutralizare. 

Nr.53/21.02.2011 

valabilă 

21.02.2021 

Licenţă nr. 

3245/27.04.2015 

clasa 3 

14.3. 

S.C. SERVICII DE 

GOSPODARIE 

MAGURA CODLEI 

S.R.L. 

CONTRACT DE 

DELEGARE A 

GESTIUNII 

SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE NR. 

2/02.10.2014 

Valabil 02.10.2021 

Deșeuri menajere 

și similare 
Holbav 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori. 

Măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice, Curățarea 

și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de 

îngheț, Colectarea cadavrelor 

animalelor de pe domeniul public și 

Nr.53/21.02.2011 

valabilă 

21.02.2021 

Licenţă nr. 

3245/27.04.2015 

clasa 3 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de 

neutralizare. 

15.1. 

S.C. SERVICIU 

PUBLIC RUPEA 

S.R.L. 

Contract de delegare 

agestiunii serviciilor 

comunitare de utilități 

publice nr. 

460/29.02.2012 valabil 

până la data la care 

devine funcțional SMID 

Brașov 

deșeuri menajere 

și similare, 

inclusiv al 

deșeurilor toxice 

periculoase din 

deșeurile 

menajere, cu 

excepția celor cu 

regim special 

Rupea 

Colectarea separată si transportul 

separat al deseurilor municipale   si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii inclusiv fractii de colectare 

separate fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice baterii si acumulatori 

Nr.164/07.06.2012 

valabilă 

07.06.2022 

Licenţă nr. 

4084/31.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 29.02.2022 

15.2. 

S.C. SERVICIU 

PUBLIC RUPEA 

S.R.L 

Contract nr. 294 din 

31.01.2019 Prestări 

Servicii de Salubritate 

Contract nr. 234 din 

01.07.2019 Prestări 

Servicii de Salubritate 

Contract nr. 305 din 

15.04.2019 Prestări 

Servicii de Salubritate - 

Contract de prestări 

servicii de salubrizare nr. 

333 din 29.01.2020 

deșeuri menajere Jibert 

Colectarea separata si transportul 

separat al desurilor municipale si al 

desurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice,baterii si acumulatori . 

Nr.164/07.06.2012 

valabilă 

07.06.2022 

Licenţă nr. 

4084/31.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 29.02.2022 

15.3. 

S.C. SERVICIU 

PUBLIC RUPEA 

S.R.L 

Contract nr. 

334/23.01.2020 Prestari 

servicii de salubritate 

deșeuri menajere 

și similare 
Racoș 

Colectarea și transportul deșeurilor 

menajere și reciclabile 

Nr.164/07.06.2012 

valabilă 

07.06.2022 

Licenţă nr. 

4084/31.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 29.02.2022 

15.4. 

S.C. SERVICIU 

PUBLIC RUPEA 

S.R.L 

Contract nr. 

306/15.04.2019 prestări 

servicii de salubritate 

deșeuri menajere 

și similare 
Ticușu 

Colectarea separată, transportul 

separat și depozitarea de către 

prestator a deșeurilor menajere și 

reciclabile produse de beneficiar 

Nr.164/07.06.2012 

valabilă 

07.06.2022 

Licenţă nr. 

4084/31.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 29.02.2022 

15.5. 

S.C. SERVICIU 

PUBLIC RUPEA 

S.R.L 

Contract de prestări 

servicii de salubrizare nr. 

332 din 22.01.2020 

deșeuri menajere 

și similare 
Homorod - 

Nr.164/07.06.2012 

valabilă 

07.06.2022 

Licenţă nr. 

4084/31.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 29.02.2022 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

15.6. 

S.C. SERVICIU 

PUBLIC RUPEA 

S.R.L 

Contract cadru de 

prestare a serviciului de 

salubrizare în comuna 

Cața nr. 311/30.04.2019 

- Contract de prestări 

servicii de salubrizare nr. 

336 din 30.01.2020 

deșeuri menajere 

și similare 
Cața 

Colectarea deșeurilor municipale și 

reciclabile ale locuitorilor din comuna 

Cața 

Nr.164/07.06.2012 

valabilă 

07.06.2022 

Licenţă nr. 

4084/31.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 29.02.2022 

15.7. 

S.C. SERVICIU 

PUBLIC RUPEA 

S.R.L 

Contract 335 din 

1.01.2020 

deșeuri menajere 

și asimilabile 
Ungra - 

Nr.164/07.06.2012 

valabilă 

07.06.2022 

Licenţă nr. 

4084/31.10.2017 

clasa 3 Valabilă până 

la data de 29.02.2022 

16. 
S.C. VECTRA 

SERVICE S.R.L 

Contract de concesiune 

nr. 716/06.02.2006 

privind activitatea de 

salubrizare a orasului 

Zarnesti incheiat cu 

Primaria Orasului 

Zarnesti;  

Contract de concesiune 

nr. 763/13.12.2006, 

privind activitățile de 

curatare, transportul 

zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheț 

în orașul Zărnești 

Valabil 11.04.2022 

deșeuri menajere 

și similare 
Zărnești 

Colectarea separata si transportul 

separat al desurilor municipale si al 

desurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii,inclusive fractii colectate 

separat ,fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice,baterii si acumulatori . 

Nr.128/30.05.2011 

valabilă 

30.05.2021 

Licenţă nr. 

4157/08.02.2018 

clasa 1 Valabilă până 

la data de 11.04.2022 

17.1. 

S.C. INDUSTRIAL 

PROCES PAPER 

S.R.L. 

Contract de delegare a 

serviciului de salubrizare 

al Comunei Apața nr. 

8615/01.11.2019 

Act adițional din 

07.01.2020 - cu 

modificarea valorii 

contractului (tarif 

practicat). 

deșeuri menajere 

și similare 
Apața 

Colectare separata si transport separat 

al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si 

institutii, inclusiv fractii colectate 

separat, fara a aduce atingere fluxului 

de deseuri de echipamente electrice si 

electronice, baterii si acumulatori 

Nr. 346 din 

07.08.2013 - 

valabilitate 10 ani 

Licența de operare 

ANRSC încă nu este 

obținută .în prezent se 

lucrează la întocmirea 

documentațiilor 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

17.2. 

S.C. INDUSTRIAL 

PROCES PAPER 

S.R.L. 

Contract de delegare a 

serviciului de salubrizare 

al Comunei Augustin nr. 

deșeuri menajere 

și similare 
Augustin - 

Nr. 346 din 

07.08.2013 - 

valabilitate 10 ani 

Licența de operare 

ANRSC încă nu este 

obținută .în prezent se 

lucrează la întocmirea 

documentațiilor 

17.3. 

S.C. INDUSTRIAL 

PROCES PAPER 

S.R.L. 

Contract de servicii nr. 

496 din 27.02.2019 

deșeuri menajere 

și similare 
Ormeniș - 

Nr. 346 din 

07.08.2013 - 

valabilitate 10 ani 

Licența de operare 

ANRSC încă nu este 

obținută .în prezent se 

lucrează la întocmirea 

documentațiilor 

17.4. 

S.C. INDUSTRIAL 

PROCES PAPER 

S.R.L. 

Contract de prestare a 

serviciului de salubrizare 

al Comune Crizbav, 

valabil până la 

finalizarea procedurilor 

de delegare prin licitatie 

publică 

deșeuri menajere 

și similare 
Crizbav - 

Nr. 346 din 

07.08.2013 - 

valabilitate 10 ani 

Licența de operare 

ANRSC încă nu este 

obținută ...în prezent 

se lucrează la 

întocmirea 

documentațiilor 

18. 

AQUASAL 

TRANSCARPATICA 

FUNDATA 

HCL nr. 36 din 

06.08.2018 

deșeuri menajere 

și similare 
Fundata 

Colectarea separata si transportul 

separat al deseurilor menajere si al 

deseurilor similare provenite din 

gospodarii,activitati comerciale,din 

industrie si institutii,inclusiv fractii 

colectate separat ,fara a aduce atingere 

fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice, acumulatori si 

baterii. Colectarea și transportul 

deșeurilor provenite din locuințe 

generate de activități de reamenajare 

și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora..Curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice 

și menținerea în funcțiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheț 

NR. 37/17.05.2019    

Iși păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care befeficiarul 

acesteia isi obține 

viza anuală 

Licenta nr. 

4943/03.06.2020, 

valabila 5 ani pana la 

03.06.2025 

19. 

SC UTILITĂȚI 

PUBLICE BRAN 

SRL 

Contract de delegare 

directă a gestiunii 

servicului public de 

salubrizare în comuna 

BRAN nr. 

9588/24.06.2019 

deșeuri menajere 

și similare 
Bran 

Colectarea separata si transportul 

separat al deseurilor menajere si al 

deseurilor similare provenite din 

gospodarii,activitati comerciale,din 

industrie si institutii,inclusiv fractii 

colectate separat ,fara a aduce atingere 

În procedură de 

reglementare 
- 
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Nr 

crt. 

Denumire 

operator 

Contract de delegare/ 

valabilitate 

Categorie deșeuri 

municipale 
UAT Activități derulate Autorizație de mediu Licență 

Valabil 24.06.2032 fluxului de deseuri de echipamente 

electrice si electronice,acumulatori si 

baterii. Măturatul, spălatul, stropirea și 

întreținerea căilor publice, Curățarea 

și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț 

20. 
SC SCHUSTER 

ECOSAL SRL 

Contract de colectare, 

transport și depozitare 

deșeuri menajere în 

comuna Bunești nr. 

1519/26.11.2019 

Valabil 27.07.2020 

deșeuri menajere Bunești 

Colectarea, transportul, depozitarea 

deșeurilor menajere și colectarea 

deșeurile precolectate selectiv. 

Nr.131/29.04.2009 

valabilă de la 

09.12.2013-

09.12.2019 

Licența de operare 

ANRSC nr. 

3394/14.09.2015 

21 
SC ECOSAL 

RELIVO Recea 

Contract de colectare nr 

66/27.12.2017 în comuna 

Voila 

Contract de colectare 

2/22.04.2011 în comuna 

Lisa  

Deșeuri menajere 

Recea 

Voila 

Lisa 

Cincu 

Colectare deseuri menajere 
Nr. 

151/16.06.2011 

Licența de operare 

ANRSC nr 

4358/13.08.2018 

Valabilă 04.04.2021 

22 
Serviciul Salubrizare 

Târlungeni 
HCL 19/31.03.2019 

Deșeuri menajere 

și similare 
Târlungeni Colectare deșeuri menajere și similare Nr. 78/12.08.2019 

Licența de operare 

ANRSC nr 

4793/21.11.2019 

Valabilă 21.11.2024 
(Sursa: ADI ISO MEDIU Brașov) 

Indicatorii de performanță și tehnici pentru serviciul public de salubrizare din cadrul Județului Brașov, sunt cei prevăzuți în Contractele de delegare ale operatorilor 

de salubrizare și se referă la: 

Tabel 4-13 Indicatori de performanță și tehnici pentru serviciul public de salubrizare, județul Brașov 

Nr.crt. Indicator de performanță Descriere Țintă Penalități pentru neîndeplinire 

SC BRAI-CATA SRL 

1. 

Colectarea separată a deșeurilor  

municipale  

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația/stațiile de 

sortare.  

50% pentru 2020 

60% pentru 2021 

70% începând cu 2022 

-  
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Nr.crt. Indicator de performanță Descriere Țintă Penalități pentru neîndeplinire 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă 

din deșeurile municipale se calculează pe baza 

determinărilor de compoziție realziate de către operatorul  

de salubrizare 

SC CIBIN SRL 

1. 

Colectarea separată a deșeurilor 

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat) 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

 

40% pentru 2019 

 

- 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația/stațiile de 

sortare 

50% pentru 2020 și 

60% pentru 2021 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă 

din deșeurile municipale se calculează pe baza 

determinărilor de compoziție realziate de către operatorul  

de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a 

deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, 

metal, și sticlă din deșeurile municipale se consideră 33% 

70% din anul 2022 

COMPREST SA 

1. 
Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat) 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

 Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația de sortare 

50% pentru 2020 

60% pentru 2021 

70% începând cu 2022 

 

SC DOROBEIUL SRL 

1.     

    

SC ECO-SERV HĂLCHIU SRL 

1. 

Colectarea separată a deșeurilor 

municipale  

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile municipale. 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realziate de către operatorul  de salubrizare. În 

 

40% pentru anul 2019 

50% pentru anul 2020 

60% pentru anul 2021 

70% începând cu anul 

2022 

 

 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

80 

 

Nr.crt. Indicator de performanță Descriere Țintă Penalități pentru neîndeplinire 

lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, 

cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, și sticlă din deșeurile 

municipale se consideră 33% 

 

SC ECOSISTEM VICTORIA SRL 

1 

Colectarea separată a deșeurilor 

municipale 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile municipale. 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realziate de către operatorul  de salubrizare. În 

lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, 

cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, și sticlă din deșeurile 

municipale se consideră 33% 

35% pentru anul 2018 

40% pentru anul 2019 

50% pentru anul 2020 

60% pentru anul 2021 

70% începând cu anul 

2022 

 

SC GOSCOM CETATEA RÂȘNOV SRL 

1 Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat) 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile municipale. 

 

40% pentru anul 2019 

50% pentru anul 2020 

60% pentru anul 2021 

 

 

SC HIDRO-SAL COM SRL 

1 

Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația/stațiile de 

sortare. 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realziate de către operatorul  de salubrizare 

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, și 

sticlă din deșeurile municipale se consideră 33% 

50% pentru 2020 

60% pentru 2021 

70% începând cu 2022 

 

SC MARIENBURG SCUP SRL 

 Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

50% pentru 2020 
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Nr.crt. Indicator de performanță Descriere Țintă Penalități pentru neîndeplinire 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația/stațiile de 

sortare. 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realziate de către operatorul  de salubrizare 

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, și 

sticlă din deșeurile municipale se consideră 33% 

60% pentru 2021 

70% începând cu 2022 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 

1 

Colectarea separată a deșeurilor  

municipale 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale, colectate separat, raportată la 

cantitatea totală de deșeuri municipale colectate 

 

60% până la sfârșitul 

anului 2020 

 

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectată 

separat/locuitor și an raportat la indicatorul estimat în 

planurile de gestionare a deșeurilor aflate în vigoare 

Minim 75% 

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată separat/locuitor 

și an raportat la indicatorul estimat în planurile de gestionare 

a deșeurilor aflate în vigoare 

Minim 75% 

Cantitatea de deșeuri din construcții și demolări colectată 

separat/locuitor și an raportat la indicatorul estimat în 

planurile de gestionare a deșeurilor aflate în vigoare 

Minim 75% 

SALCO SERV S.A 

1 

Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile municipale. 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, și sticlă din 

deșeurile municipale , colectate separat reprezintă 

cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația 

de sortare 

Cantitatea totală generată de deșeuri  de hârtie, plastic, 

metal și sticlă se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realizate de operatorul de salubrizare 

40% pentru anul 2019 

50% pentru anul 2020 

60% pentru anul 2021 

70% pentru anul 2022 

70% pentru anul 2023 

 

Pentru neatingerea țintei de 40%/2019 se 

aplică următoarele penalități: 

- 20% saumai puțin deșeuri reciclabile 

coelctate separat se aplică penalittaea de 6/5 

din VAC; 

- 21-30%  deșeuri reciclabile colectate 

separat se aplică penalitatea de 4% din 

VAC; 

- 31-39% deșeuri reciclabile colectate separat 

se aplică penalittaea de 2% din VAC. 

Pentru neatingerea țintei de 50%/2020 se 

aplică următoarele penalități: 
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Nr.crt. Indicator de performanță Descriere Țintă Penalități pentru neîndeplinire 

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor 

muncipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, și 

sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33% 

- 30% sau mai puțin deșeuri colectate separat  

se aplică penalitatea de 8% din VAC; 

- 31-40% deșeuri reciclabile colectate separat 

se aplică penalitatea de 6% din VAC; 

- 41-49% deșeuri colectate separat se aplică 

penalitatea de 4% din VAC 

Pentru neatingerea țintei de 60%/2021 se 

aplică următoarele penalități: 

- 40% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

colectate separat se aplică penalitatea de 

10% din VAC; 

- 41-50% deșeuri reciclabile colectate separat 

se aplică penalitatea de 8% din VAC; 

- 51-59% deșeuri reciclabile colectate separat 

se aplică penalitatea de 6% din VAC 

Pentru neatingerea țintei de 70%/2022-2023 se 

aplică următoarele penalități: 

- 50% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

colectate separat se aplică penalitatea de 

12% din VAC; 

- 51-60% deșeuri reciclabile colectate separat 

se aplică penalitatea de 10% din VAC; 

- 61-69% deșeuri reciclabile colectate separat 

se aplică penalitatea de 8% din VAC 

S.C. SERVICII DE GOSPODARIE MĂGURA CODLEI S.R.L. 

     

S.C. SERVICIU PUBLIC RUPEA S.R.L. 

1. 

Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația/stațiile de 

sortare. 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realziate de către operatorul  de salubrizare 

40% pentru 2019 

50% pentru 2020 

60% pentru 2021 

70% începând cu 2022 

70% începând cu 2023 

Pentru neatingerea țintei de 40%/2019 se 

aplică următoarele penalități: 

- 10% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

colectate separat se aplică penalittaea de 5% 

din VAC; 

- 11-20%  deșeuri reciclabile colectate 

separat se aplică penalitatea de 4% din 

VAC; 

- 21-39% deșeuri reciclabile coelctate separat 

se aplică penalittaea de 2% din VAC 

Pentru neatingerea țintei de 50%/2020 se 

aplică următoarele penalități: 
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Nr.crt. Indicator de performanță Descriere Țintă Penalități pentru neîndeplinire 

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, și 

sticlă din deșeurile municipale se consideră 33% 

- 20% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

coelctate separat se aplică penalittaea de 6% 

din VAC; 

- 21-40%  deșeuri reciclabile colectate 

separat se aplică penalitatea de 5% din 

VAC; 

- 41-49% deșeuri reciclabile coelctate separat 

se aplică penalittaea de 3% din VAC 

Pentru neatingerea țintei de 60%/2020 se 

aplică următoarele penalități: 

- 30% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

colectate separat se aplică penalittaea de 8% 

din VAC; 

- 31-40%  deșeuri reciclabile colectate 

separat se aplică penalitatea de 6% din 

VAC; 

- 41-59% deșeuri reciclabile coelctate separat 

se aplică penalittaea de 5% din VAC 

 Pentru neatingerea țintei de 70%/2022-2023 se 

aplică următoarele penalități: 

- 40% sau mai puțin deșeuri reciclabile 

colectate separat se aplică penalittaea de 

10% din VAC; 

- 41-50% deșeuri reciclabile colectate separat 

se aplică penalitatea de 6% din VAC; 

- 51-69% deșeuri reciclabile coelctate separat 

se aplică penalittaea de 68% din VAC 

S.C. UTILITATI PUBLICE BRAN S.R.L. 

1. 

Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația/stațiile de 

sortare. 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realizate de către operatorul  de salubrizare 

50% pentru 2020 

60% pentru 2021 

70% începând cu 2022 
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Nr.crt. Indicator de performanță Descriere Țintă Penalități pentru neîndeplinire 

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, și 

sticlă din deșeurile municipale se consideră 33% 

S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. 

     

     

S.C. RECYCLING GRUP SERVICE S.R.L. 

1. 

Colectarea separată a deșeurilor  

municipale prevăzute la art. 17 alin 

(1) lit a) din Legea 211/2011 

actualizată (hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale 

colectate separat 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de de hartie, metal, plastic și sticla 

din deșeurile municipale. 

Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic și sticla din 

deșeurile municipale colectate reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic către stația/stațiile de 

sortare. 

Cantitatea totală generată de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de 

compoziție realziate de către operatorul  de salubrizare 

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, și 

sticlă din deșeurile municipale se consideră 33% 

50% pentru 2020 

60% pentru 2021 

70% începând cu 2022 

 

AQUASAL TRANSCARPATICA FUNDATA 

     

SC RURAL SAL SRL 

     

 

În ceea ce privește performanța actuală, există unități administrativ teritoriale unde indicatorii de performanță au fost incluși în Regulamente, dar contractul cu 

operatorul nu a putut fi adiționat cu includerea acestora, deoarece operatorii privați nu își asumă contractual ținte imposibil de atins, considerându-se că nu există 

infrastructuri de gestionare a deșeurilor. 

De asemenea la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu au fost urmate și nu există o evidența a gradului de ducere la îndeplinire a indicatorilor de 

performanță, transpuși în contracte, sau acolo, unde s-au angajat acest gen de acțiuni, nu s-au primit răspunsuri și/sau evidențe clare ale nivelului de îndeplinire 

al indicatorilor. 
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Figura 4-8 Harta zonelor de colectare județul Brașov 
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B. Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

Pentru colectarea unor anumite fluxuri de deșeuri periculoase (ex: deșeurile de baterii și 

acumulatori), sistemul de colectare poate să fie asigurat de către producători (care oricum au 

obligația aceasta impusă prin legislația specifică în vigoare cu privire la responsabilitatea extinsă a 

producătorului), iar pentru altele (cum sunt uleiurile uzate alimentare) există deja un sistem asigurat 

de operatori economici autorizați, care pot fi sprijiniți în asigurarea unei infrastructuri adecvate 

colectării deșeurilor de la populație (puncte de lucru pe domeniul public, sprijin în realizarea de 

campanii periodice de colectare etc.). 

Potrivit informațiilor primite, colectarea deșeurilor menajere și similare se realizează la nivelul 

UAT-urilor județului Brașov atât separat, pe mai multe fracții, cât și în amestec. Situația pe UAT-

uri, a modului de implementare a colectării separate a deșeurilor, în funcție de infrastructura de 

colectare pusa la dispoziția populației, este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 4-14 Colectarea deșeurilor menajere și similare pe fracții, 2019 

UAT-uri care 

colecteaza 4 

fractii separate 

de reciclabile 

UAT-uri care 

colecteaza 3 

fractii separate 

de reciclabile 

UAT-uri care 

colecteaza 2 

fractii separate 

de reciclabile 

UAT-uri care 

colecteaza 

reciclabilele intr-

o singura fractie 

UAT-uri care nu 

colecteaza separat 

reciclabilele/nu 

exista informatii 

Predeal Brasov Rupea Bod (la case) Augustin 

Victoria* Codlea Homorod   Budila 

Cristian** Făgăraș Jibert   Bunesti 

Dragus* Ghimbav Poiana Mărului   Cincu 

Harman** Râșnov Ticuș   Comana 

Prejmer** Săcele Viștea*   Dumbravita 

Racoș** Zărnești    Hoghiz 

Recea* Apata    Holbav 

Teliu** Beclean    Măieruș 

Ucea* Bod (la blocuri)    Părău 

  Bran    Sâmbăta de Sus 

  Cața    Șinca  

  Crizbav     Șinca Nouă 

  Feldioara     Soars 

  Fundata     Tărlungeni 

  Hălchiu     Ungra 

  Hârseni     Vama Buzaului 

  Lisa*       

  Mandra       

  Moieciu       

  Ormeniș       

  Sanpetru       

  Sercaia*       

  Voila*       
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UAT-uri care 

colecteaza 4 

fractii separate 

de reciclabile 

UAT-uri care 

colecteaza 3 

fractii separate 

de reciclabile 

UAT-uri care 

colecteaza 2 

fractii separate 

de reciclabile 

UAT-uri care 

colecteaza 

reciclabilele intr-

o singura fractie 

UAT-uri care nu 

colecteaza separat 

reciclabilele/nu 

exista informatii 

  Vulcan       
*-există infrastructură pentru colectarea și tratarea la sursă a biodeșeurilor (compostoare individuale furnizate prin 

proiecte PHARE) 

**- se asigură colectarea biodeșeurilor verzi din grădini 

 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec se realizează în general, în mediul urban prin 

platformele de colectare (punctele gospodărești amenajate în cartierele de blocuri) și din poartă în 

poartă în zonele de case, iar în mediul rural din poartă în poartă.  

Infrastructura de colectare pentru deșeurile menajere amestecate este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 4-15 Infrastructura colectare deșeuri menajere în amestec, anul 2019 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte supraterane colectare deșeuri în 

amestec 
• 739 • 49 

Dotare puncte supraterane colectare deșeuri în 

amestec 
• 1.742 x 1.1 mc 
• 3 x 5 mc 

• 458 x 1,1 mc 
• 15 x 22 mc 
• 60 x 1,1-16 mc 
• saci 

Număr puncte subterane colectare deșeuri în 

amestec 
• 16 • 0 

Dotare (caracteristici) puncte subterane 

colectare deșeuri în amestec 
• Eurocontainere 1,1 mc • 0 

Recipiente colectare deșeuri amestec din poartă 

în poartă 
• 28.016 capacități între 

120-240 l 

• 8.929 x 120 l 
• 2.814 capacități între 

140 x 240 l 

Mașini colectare deșeuri amestec 
• 37 buc capacități între 7-

27 mc 
• 40 buc capacități între 

16-28 mc 
(realizat pe baza chestionarelor completate de UAT-uri, județul Brașov, 2019) 

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare  

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare se realizează atât în mediul urban cât și în 

mediul rural, în modalități diferite însă; astfel, in mediul urban zonele de blocuri, colectarea 

reciclabilelor se în containere de 1,1 mc în punctele de colectare amenajate, iar în zonele de case 

se realizează din poartă în poartă(pentru hârtie/carton, plastic și metal) și în puncte de colectare 

(igloo-uri) pentru sticlă, astfel: 

• UAT-uri care colecteaza 4 fractii separate de reciclabile-10; 

• UAT-uri care colecteaza 3 fractii separate de reciclabile- 25; 

• UAT-uri care colecteaza 2 fractii separate de reciclabile- 6; 

• UAT-uri care nu colecteaza separat reciclabilele- 17. 
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Operatorii de salubritate care au raportat cantităţile de deșeuri colectate selectiv sunt: SC.Brai-Cata 

SA București - Punct de lucru Brașov; SC Comprest SRL Brașov; SC Servicii Comunale Măgura 

Codlei SRL; SC Salco Serv SRL Făgăraș; SC Recyclig Group SRL Brasov; SC Goscom Cetatea 

Râșnov SRL; SC Cibin SRL Sacele; SC Vectra Service SRL Brasov, SC.Dorobeiul Cristian, 

Romprest Bucureşti - Punct de lucru Predeal. 

Infrastructura de colectare pentru deșeurile menajere amestecate este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 4-16 Infrastructură colectare separată a deșeurilor, anul 2019 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 
Număr puncte supraterane colectare separată 

deșeuri 
• 147 • 44 

Dotare puncte supraterane colectare separată 

deșeuri 

• 431 x capacități între 

1,1-2,5 mc 

• 39 igloo-uri 

• 246 capacități între 1,1-

7 mc 

• Saci pentru h/c;p/m;s 
Număr puncte subterane colectare separată 

deșeuri 
• 16 • - 

Dotare (caractersitici) puncte subterane 

colectare separată deșeuri 
• Eurocontainere 1,1 mc • - 

Recipiente colectare separată deșeuri din 

poartă în poartă 

• 7.180 x 240 l 
• 3.720 x 120 l 

• 30.000 de saci 

• 8.013 x 120 l 
• 12.1145 x saci cu 

capacități între 60-120 l 

Mașini colectare separată deșeuri 
• 10 buc, cu capacități 

între 3-27 mc 

• 1 x 5 mc (pentru DCD) 

• 13 buc, cu capacități 

între  3 -27 mc 

(Sursa: realizat pe baza chestionarelor completate de UAT-uri, județul Brașov, 2019 ) 

Tabel 4-17 Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare de către operatorii de salubrizare, 2013-

2019, județul Brașov 

Categorie deșeu 
Cantitate colectată (tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeuri de hârtie și 

carton 
1.026,76 701,78 1.159,08 883,49 773,75 704,62 1.408 

Deșeuri de plastic 871,75 229,73 652,69 582,003 322,82 211,92 990 

Deșeuri de metal 70,03 36,45 132,22 162,69 19,88 11,90 98 

Deșeuri de sticlă 313,19 137,13 338,83 369,92 83,07 121,76 446 

Deșeuri de lemn 54,20 31,49 148,73 155,47 34,85 8,22  

Biodeșeuri 222,8 455,47 2.260,18 2.725,4 0 0 104 
Deșeuri reciclabile 

amestecate 
     4.282,58 4.242 

Total 2.558,73 1.592,05 4.691,73 4.878,97 1.234,37 5.341 7.288 
(Sursa: Chestionare MUN 2013-2017, Chestionare completate de la UAT-uri, Estimări consultant ) 

 

Din datele raportate la APM Brașov, de operatorii de salubrizare respectiv din datele raportate de 

UAT-uri rezultă faptul că la nivelul județului cantitatea de deșeuri colectate separat din deșeurile 

generate au o evoluție fluctuantă pe întreaga perioadă de analiză. 
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Frecvențele de colectare a deșeurilor menajere și similare, stabilite în cadrul contractelor de 

delegare al serviciului de salubrizare la nivelul județului, sunt diferite pentru fiecare zonă, conform 

tabelului următor: 

Tabel 4-18 Frecvențe de colectare a deșeurilor menajere și similare județului, 2019 

Categorie deșeu 
Mediul Urban Mediul Rural  

Case Blocuri Case Blocuri  

Deșeuri menajere și 

similare reziduale 

2/săptămână 

(Municipiul Brașov) 
1/săptămână restul 

localităților urbane 

zilnic(Municipiul 

Brașov) 
2-3 /săptămână restul 

localităților urbane 

1/săptămână 
1-2-

3/săptămână 
2/lună 

 

 

 

Deșeuri reciclabile 1/săptămână 
1-2-3/ săptămână 

2/lună 
1-2/săptămână 

2/lună 
1-2-

3/săptămână 

 

 

 
*pe baza chestionarelor completate la nivelul fiecărui UAT, județul Brașov 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini 

La nivelul județului Brașov colectarea deșeurilor din parcuri și grădini, conform datelor furnizate 

de operatorii de salubrizare se realizează în general doar în mediul urban. Astfel, la nivelul 

localităților urbane, la nivelul anului 2019, colectarea deșeurilor din parcuri și grădini era asigurată 

de operatorii de salubrizare, cu excepția municipiului Brașov, unde opera SC Purline Impex SRL 

și orașului Zărnești, unde operează Compania de Servicii Publice Zărnești SRL.  

Cantitățile colectate în cursul anului de referință 2019 sunt de cca 3.242 tone, dar nu există 

informații cu privire la modul de tratare al tuturor acestor deșeuri, probabilitatea cea mai mare fiind 

aceea că sunt tratate in-situ. 

Colectarea deșeurilor stradale 

Deșeurile stradale se colectează la nivelul județului Brașov, de asemenea în principal din mediul 

urban, de către operatorii de salubrizare care colectează și deșeurile menajere. 

Cantitatea colectată la nivelul anului 2019 a fost de 15.142 tone, fiind eliminată pe depozitele de 

deșeuri. 

Colectarea deșeurilor din piețe 

Colectarea deșeurilor din piețe se realizează la nivelul județului Brașov, conform datelor furnizate 

de operatorii de salubrizare se realizează de către: SC SERVICIU PUBLIC RUPEA SRL, SC 

SALCO SERV SA, SC BRAI-CATA SRL, SC COMPREST SA, SC ECOSISTEM VICTORIA 

SRL. 

Cantitatea colectată la nivelul anului 2019 a fost de 8.533 tone, fiind eliminată pe depozitele de 

deșeuri. 

C. Transferul deșeurilor 

În judeţul Brașov în prezent există 2 stații de transfer construite din fonduri PHARE și private (la 

Râșnov). Stațiile construite prin proiecte PHARE prezintă următoarele date tehnice: 
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• Staţia de transfer Prejmer construită în cadrul proiectului PHARE deservește următoarele 

localități: Prejmer, Teliu, Budila, Târlungeni, Hărman, Vama Buzăului (aproximativ 28.200 

locuitori deserviți) cu o capacitate proiectată de aprox. 20.000 t / an. Stația de transfer a fost 

înființată în anul 2011 și este operată de SC HIDRO SAL SRL. Stația de transfer este dotată 

cu cântar  și o singură rampă de descărcare cu buncăr de transfer; 

• Stația de transfer Victoria construită în cadrul proiectului PHARE, deservește orașul 

Victoria, și comunele Arpașu de Jos, Ucea, Vistea, Drăguș, Sâmbăta, Cărțișoara cu o 

capacitate proiectată de 1.000 to/an (conform  autorizației de mediu AM nr.308/09.11.2012 

cca. 3.000 to/an deșeuri reziduale). Stația de transfer a fost înființată în anul 2009 și este 

operată de SC ECOSISTEM VICTORIA SRL.   

Figura 4-9 Stația de transfer Victoria 

 

Stația de transfer Victoria 

Instalația de transfer deține cântar care este însă nefuncțional și care nu este dimensionat pentru 

mașini transport containere, ci doar pentru autogunoiere.  

Din punct de vedere funcțional, rampa construită nu este dimensionată corespunzător pentru fluxul 

de materiale și pentru echipamentele cu care se face transportul. Operatorul a realizat cu costuri 

proprii o nouă zonă de transfer, cu o singură gură de descărcare. Transferul se realizează doar 

pentru deșeurile reziduale. Stația de transfer este practic sufocată de deșeuri reziduale, pentru că 

nu face față transferului, acestea fiind stocate temporar pe suprafața betonată aferentă stației de 

compostare. 

Echipamentele din dotarea instalației prezintă un grad de uzură mare. Stația de transfer necesită 

updatare atât în privința echipamentului de cântărire cât și a zonei de transfer, care ar trebui extinsă 

pentru mai multe guri de descărcare. 

Deşeurile reziduale se transferă în prescontainere și se transportă la depozitul ecologic zonal 

Cristian, amplasat pe teritoriul județului Sibiu. 

Stația de transfer Prejmer 
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Instalația pentru transfer era prevăzută să funcționeze prin descărcarea deșeurilor direct din 

autogunoiere în pres-containere. În realitate, deșeurile sunt descărcate pe platformele din incinta 

amplasamentului, în grămezi separate (reziduale, reciclabile, verzi). O parte din deșeurile reziduale 

sunt ulterior tratate și în statia de sortare din incintă. 

Figura 4-10 Stația de transfer Prejmer 

       
Stația ar trebui modernizată prin extinderea sa, cu încă cel puțin o gură de descărcare, prin dotarea 

cu echipamente de transport (mașini transport containere, pres-containere, containere simple). 

În tabelele următoare sunt prezentate caracteristici tehnice ala stațiilor de transfer respectiv evoluția 

cantităților de deșeuri transferate. 

Tabel 4-19 Date referitoare la stațiile de transfer, judeţul Brașov , 2019/2020 

Localizare 
Suprafață 

(m2) 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 
Destinația deșeurilor 

Distanța ST-instalația de 

tratare(km) 

Staţia de transfer 

Prejmer 
- 20.000 

Stația de sortare 

Prejmer 

Depozitul de deșeuri 

Fin-Eco 

Instalația de sortare – același 

amplasament cu stația de transfer 

 

ST- Depozit :25,2 km  

Stația de transfer 

Victoria 
- 1.000 

Depozitul de deșeuri 

Cristian11 (jud. Sibiu) 
76,3 km 

Evoluția cantităților de deșeuri transferate în perioada 2014-2019, la nivelul județului Brașov, sunt 

prezentate în următorul tabel. 

Tabel 4-20 Evoluția cantităților de deșeuri transferate 

Localizarea stației de 

transfer 

Cantitate de deșeuri transferată (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Staţia de transfer Prejmer 1.262,17 528,17 1.244,01 1.804 1.954 3.077,23 

Stația de transfer Victoria 1.192,35 1.063,74 175,6 399,66 2.450,99 3.071,22 

(Sursa: Chestionare TRAT, APM Brașov, date operatori) 

 

11 Depozitul Ecologic de Deșeuri Menajere și Industriale, aparținând SC Tracon SA, situat în localitatea Cristian, 

județul Sibiu și este operat SC Tracon SA. Deşeurile reziduale se transferă în prescontainere și se transportă la depozitul 

ecologic Cristian, amplasat pe teritoriul județului Sibiu 
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Stația de transfer Râșnov, construită din fonduri private, cu o capacitate 44.420 t/an. Staţia dispune 

de toate dotările necesare, dar în prezent este în conservare, beneficiarul, considerând că activitatea 

stației este nerentabilă. 

Deșeurile colectate din zona Făgăraș sunt gestionate astfel: 

• Deșeurile menajere în amestec și deșeurile similare în amestec sunt transportate direct direct 

la Depozitul Ecologic FIN-ECO;12 

• Deșeurile reciclabile colectate separat sunt preluate de operatori autorizați în vederea 

valorifcării; 

În ceea ce privește deșeurile colectate din zona Rupea, acestea au următoarea destinație: 

• Deșeurile menajere în amestec și deșeurile similare în amestec sunt transportate direct la 

SC FIN ECO SA; 

• Deșeurile reciclabile colectate separat sunt preluate de către SC LOGETOVI TRANS SRL 

Rupea, în vederea valorificării; 

• Deșeurile stradale, deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile din piețe sunt gestionate de 

către CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA HOGHIZ.13  

4.2.5 Tratarea deșeurilor municipale 

Principalele operații de tratare /valorificare a deșeurilor municipale sunt: 

▪ sortarea deșeurilor; 

▪ valorificarea deșeurilor municipale; 

▪ tratarea biologică a biodeșeurilor colectate separat; 

▪ tratarea mecano-biologică. 

A. Sortarea deșeurilor municipale 

Deșeurile reciclabile colectate separat, sunt transportate fie la operatori economici și autorizați în 

vederea valorificării, fie la stațiile de sortare existente pe teritoriul județului. 

În prezent există la nivelul județului există 5 stații de sortare pentru deșeuri municipale, acum în 

operare, din care 3 realizate prin proiecte PHARE CES și 2 din fonduri private. Date privind stațiile 

de sortare sunt prezentate în următorul tabel. 

Tabel 4-21 Stații de sortare a deșeurilor în județul Brașov (2019) 

Instalație de 

sortare/localitatea 
Tipuri de deșeuri 

sortate* 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 

Autorizație de 

mediu 

Codul 

operațiunii de 

valorificare 
Stația de sortare deșeuri 

menajere reciclabile 

ECO Sistem / Victoria 

20 01 01; 20 01 02 
20 01 39; 20 01 40 

4.800 
Nr.308/09.11.2012 

valabilă 10 ani 
R12 

Stația de sortare  

 SALCO SERV/ Făgăraș 
15 01 01;15 01 02; 

15 01 03; 15 01 09; 
- 

Nr.85/27.03.2012, 

valabilă 10 ani 
R12 

 

12 Conform chestionarului completat de operatorul SC SALCO SERV SA 
13 Conform chestionarului completat de operatorul SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. 
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Instalație de 

sortare/localitatea 
Tipuri de deșeuri 

sortate* 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 

Autorizație de 

mediu 

Codul 

operațiunii de 

valorificare 
15 01 04; 15 01 07; 

15 01 06; 20 01 01; 

20 01 02; 20 01 39 
Stația de sortare deșeuri 

municipale amestecate 

reciclabile  

HIDRO-SAL / Prejmer 

15 01 01;15 01 02 
15 01 07; 15 01 04 
20 03 01 

20.000 
Nr.198/03.08.2011 

valabilă 10 ani 
R12 

Stația de sortare FIN-

ECO / Săcele 
20 03 01; 20 03 02 

20 03 03 
49.500 

Nr. Sb 

112/22.03.2010 

valabilă 10 ani 
R12 

Stația de sortare RECY-

ECO Combustibil 

(BRAI-CATA) / Brașov 

15 01 01;15 01 09; 

20 01, 02, 03 
61.500 Nr. 213/30.08.2011 R12 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 

ulterioare; codurile se regăsesc în Autorizațiile de mediu 

**conform Anexei nr.3 a Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 

 (Sursa: APM Chestionare TRAT) 

 

Indicatorii de performanță și tehnici pentru instalațiile de sortare, sunt cei prevăzuți în Contractele 

de delegare ale operatorilor de salubrizare și se referă la: 

Tabel 4-22 Indicatori de performanță și tehnici pentru instalațiile de sortare, județul Brașov 

Nr.crt. 
Indicator de 

performanță 
Descriere Țintă 

Penalități pentru 

neîndeplinire 

Stația de sortare Victoria (SC ECO SISTEM VICTORIA SRL) 

1. 

Eficiență în 

sortare pentru 

stația de sortare 

   

Stația de sortare Făgăraș (SC SALCO SERV SA) 

1. 

Eficiență în 

sortare pentru 

stația de sortare 

Cantitatea totală de deşeuri 

valorificate ca procent din 

cantitatea totală de deşeuri 

acceptată la Statiile de 

sortare (%) 

75%  

Stația de sortare Prejmer (SC HIDRO SAL COM SRL) 

2. NA NA NA NA 

Stația de sortare Săcele (SC FIN-ECO SA) 

3. NA NA NA NA 

Stația de sortare Brașov (SC BRAI CATA SRL) 

4. NA NA NA NA 

Stația de sortare Victoria a fost înființată în anul 2009, este în proprietatea Primăriei Victoria fiind 

operat de către SC ECOSISTEM VICTORIA SRL. Staţia de sortare dispune de o hală. Construcţia 

nu este adecvată instalării unei linii cât de cât funcţională: este prevăzuta cu stâlpi pe zona centrala 

si nu are înălțimea minima necesara care este de cca. 8,0 m. Echipamentele din dotare sunt vechi, 

uzate și nu asigură efectuarea unei sortări eficiente. Nu este prevăzută cu cabină de sortare. 
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Deșeurile transportate cu benzi se descarcă pe o banda de sortare orizontală. Sortarea ar trebui sa 

se faca manual de pe banda de sortare. Posturile de sortare ar trebui sa fie pe o platforma. Acest 

segment nu este funcțional. S-a procurat cu fonduri proprii o presa HSM noua. Se alimentează 

manual neputând fi inclusa pe flux.  

Figura 4-11 Stația de sortare Victoria 

 
Staţia nu este dotata cu stivuitor pentru manipularea baloților. Aceştia sunt stivuiţi manual și 

încărcați pentru valorificare cu cupa unui încărcător frontal. Deșeurile menajere reciclabile, precum 

hârtie/carton și materiale plastice sunt sortate, balotate și stocate temporar până la expedierea lor 

la societățile cu care s-au încheiat contracte. Deșeurile de sticlă și cele metalice sunt sortate și 

preluate de societățile autorizate spre valorificare. 

Stația de sortare deservește localitățile: oraș Victoria, comuna Arpașu, comuna Ucea, comuna 

Viștea, comuna Drăguș, comuna Cârțișoara.  

Stația de sortare necesită investiții în modernizare: 

1. Procurarea unui cantar/platforma electronica de cântărire auto corespunzătoare, inclusiv soft 

pentru cântărire si monitorizare. Acesta trebuie poziţionat corect astfel încât se asigure 

cântărirea tuturor deseurilor care intra/ies din instalaţie corespunzător unui flux coerent. 

Capacitatea cantarului trebuie sa fie de 60 to si sa aibă o lungime de min. 18 m. 

2. Procurarea de echipamente noi, adecvate scopului propus si cantităţilor reale care trebuie 

procesate: incarcator frontal, stivuitor, linie de sortare (buncăr de alimentare cu desfăcător de 

saci, banda înclinata de transport, ciur rotativ, cabina de sortare cu posturi de sortare 

dimensionate corespunzător ca număr in funcție de capacitatea necesara a stației, extractor de 

metale, extractor de nemetale, buncăr cu banda de transport orizontala si banda de transport 

înclinata pentru alimentare presa de balotat), presa de balotat. 

3. Construcţie adecvata pentru staţia de sortare propriu-zisa - adaptarea construcţiei existente 

pentru zona de depozitare baloți si eventual pentru zona de primire/recepţie a deseurilor 

4. Reabilitarea clădirii cu vestiare 
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5. Alte dotări/construcţii necesare 

▪ verificarea si după caz creșterea capacitații postului TRAFO conform cu consumul 

echipamentelor care vor fi procurate 

▪ ministatie de epurare adecvata noilor fluxuri de apa. Se va analiza oportunitatea 

descărcării direct in colectorul staţiei de epurare municipale 

▪ asfaltare drum de acces 

▪ mărire suprafaţa instalaţie/centru de management al deseurilor Victoria. Autoritatea 

locala afirma ca au teren limitrof pe care îl pot pune la dispoziţie 

▪ refacere împrejmuire 

▪ refacere reţea apa/canal 

▪ rezervor apa inclusiv pentru incendiu 

▪ instalaţie sprinklere in hala de sortare 

▪ hala depozitare pentru baloti 

Stația de sortare Făgăraș a fost preluată în anul 2017 de Municipiul Făgăraș, de la operatorul SC 

B.R. Courier SRL (în baza Deciziei de transfer autorizație de  mediu nr 18/T/27.03.2017), fiind 

operată actualmente de către SC SALCO SERV SRL, în baza AM 85/27.03.2012, revizuită în 

06.12.2012. Nu este o instalație de sortare propriu-zisă, activitatea de sortare este manuală, din 

grămadă. Sortarea se desfășoară într-un spațiu închiriat, inadecvat activității. Hala este o 

construcție veche, mica atât ca înălțime cat si ca dimensiuni interioare, care nu permite instalarea 

unor echipamente specifice activităţii de sortare. 

Figura 4-12 Stația de sortare Făgăraș 

 

Hala nu este dotata cu instalaţii de ventilaţie, mirosurile degajate sunt puternice. 

Stația este dotată în prezent cu: 2 prese de balotare, perforator PET, prescontainer de cca. 20 mc, 2 

încărcătoare frontale, stivuitor, containere de 32 mc, benzi transportoare. Sticla din colectare 

separată se depozitează în grămezi și se transportă la reciclator cu containere de 32 mc. În staţie 

se procesează la momentul actual (2018) atât deșeuri reciclabile din colectare separată cât și 
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deşeuri reziduale. Stația de sortare deserveşte toate localitățile unde operează SC Salco SERV SA 

(Municipiul Făgăraș, Comuna Beclean, Comuna Hârseni). 

Stația de sortare ar avea nevoie de investiții majore în modernizare, practic necesită o reconstrucție. 

Stația de sortare Prejmer a fost înființată în anul 2011, este în proprietatea Consiliul Local Prejmer 

fiind operată de către SC HIDRO SAL COM SRL. Stația de sortare deservește toate localitățile 

unde operează SC HIDRO-SAL COM SRL: Prejmer, Hărman, Teliu și Vama Buzăului. În prezent 

staţia este folosită și pentru sortarea deșeurilor reziduale. 

Hala de sortare este o construcție metalică închisă, neavând înălțime suficientă care să permită 

completarea fluxului cu o presă cu alimentare mecanică. Linia de sortare este formată din: buncăr 

preluare subdimensionat, desfăcător de saci, bandă, ciur rotativ nefuncțional, cabina de sortare cu 

8 posturi și extractor de metale. Gradenele de sub cabina/posturile de sortare nu au dimensiuni 

corespunzatoare prelarii mecanice a materialelor sortate pentru a fi descarcate in presa de balotat. 

Presa de balotare este subdimensionată, cu alimentare cu încărcător frontal.  

Figura 4-13 Stația de sortare Prejmer 

         
 

              

Fluxul tehnologic actual în staţia de sortare este prezentată în figura următoare 

Figura 4-14 Fluxul tehnologic în stația de sortare Prejmer, județul Brașov 
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În proporţie de 80% operaţiunile desfășurate în stația de sortare sunt manuale. Echipamentele sunt 

în stare avansata de degradare, unele dintre ele nefuncționale (ex. sfâşietorul de saci si buncărul de 

alimentare, extractorul de metale). Construcţia halei nu permite instalarea unei linii de sortare 

corespunzătoare având înălțimea, prea mica si stâlpi pe mijloc. 

Pentru modernizarea staţiei de sortare, ar fi necesară procurarea unei linii mai performante astfel 

încât numai operaţiunea de sortare propriu-zisa din cabina se facă manual, iar restul activităţilor sa 

fie mecanice. Este necesară de asemenea, extinderea construcției. 

Stația de sortare Săcele a fost înființată în anul 2010, este în proprietatea SC FIN-ECO SRL fiind 

operat de către SC FIN-ECO SRL. Staţia de sortare FIN ECO formează împreună cu depozitul 

conform un Centru de Tratare a Deșeurilor Reziduale. 

Staţia de sortare este destinată tratării mecanice a deșeurilor reziduale și reciclabile. Staţia de 

sortare este dotată cu: hala sortare, tocător, benzi de transport, separator magnetic, ciur rotativ cu 

ochiuri de 80 mm cu sistem de preluare praf, cabina monitorizare activitate ciur, cabina de sortare 

cu 8 posturi, climatizata, buncăr cu bandă de transport pentru presa de balotat, încărcător frontal 

cupa de 5 mc, motostivuitor, excavator cu cupa greifer, instalație filtrare aer. Fluxul tehnologic este 

cel clasic. Refuzul din sortare este deversat direct într-un prescontainer. Refuzul din sortare se 

transportă la co-incinerare. Deșeurile reciclabilele se valorifică prin vânzare către reciclatori. Cu 

excepţia operaţiunii de sortare din cabină, restul activităţilor din staţie sunt mecanice. 

Fiind o investiție privată, această stație nu poate fi integrată în SMID Brașov. 

Figura 4-15 Stația de sortare Săcele 

        
Stația de sortare Brașov, proprietar SC RECY ECO COMBUSTIBIL SRL (operator privat), a fost 

operată de SC URBAN SA Brașov, actualmente preluată pentru operare de SC Brai-Cata SRL 
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Bucuresti - Sucursala Brasov (prin Decizia de transfer autorizație de mediu nr 23T/06.07.2018). 

Stația de sortare este o instalație tip Tehnix, cu capacitate ințială de procesare de 30.000 de to/an, 

upgradată la 61.500 t/an (prin Decizia 13 M/22.09.2015). Staţia separă deșeuri reciclabile colectate 

atât separat cât și în amestec. Construcţia/hala de sortare este închiriata. 

Staţia separa in principal deşeuri reziduale. Deşeurile reciclabile provenite din colectare separata 

sunt de proasta calitate. 

Linia de sortare este depăşita fizic si tehnologic. Multe echipamente nu funcționează (desfăcătorul 

de saci, extractor metale, presa balotat, zona de primire recepţie este sufocata de deșeuri etc.). Linia 

de sortare nu este prevăzută cu cabina. Posturile de sortare sunt poziționate pe o platforma. 

Randamentul staţiei e cca. 40%. Ca o consecința stația este sufocata atât de deşeuri reziduale cat si 

de deşeuri reciclabile provenite din colectare separata. 

Fiind o investiție privată, această stație nu poate fi integrată în SMID Brașov. 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția cantităților de deșeuri colectate și trimise pentru 

sortare, la nivelul județului Braşov în perioada 2014-2019. 

Tabel 4-23 Evoluția cantităților de deșeuri primite în stațiile de sortare 

Instalație de 

sortare/localitate 
Cantități de deșeuri amestecate primite pentru sortare (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stația de sortare 

Victoria 
200 249,5 170 631 177 144,56 

Stația de sortare 

Făgăraș 
- - - 1.266 249,52 16.194,42 

Stația de sortare 

Prejmer 
460,31 636,9 1.466,62 992 584,79 1.650 

Stația de sortare Săcele 55.149,15 59.740,718 57.879,66 44.379 49.455,98 49.942,26 

Stația de sortare Brașov 28.057,95 27.204,24 32.156,62 35.599,03 23.008,345 14.905,14 

TOTAL       
(Sursa Chestionare TRAT 2013-2018) 

Tabel 4-24 Evoluția cantităților de deșeuri sortate și reciclate în stațiile de sortare 

Instalație de 

sortare/localitate 

Cantități de deșeuri sortate pe categorii (tone/an) 

Tip deșeu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stația de sortare 

Victoria 

Hârtie/carton 24,46 31,92 8,8 14 11,71 11,7 

Plastic 14,85 29,06 2,2 9,5 11,3 11,3 

Metal - - - - - - 

materiale 

biodegradabile 
30 28 10,4 11 21 24 

Altele - 2,4 -- - - - 

Total sortat 69,31 91,38 21,4 34,5 44,01 47 

Stația de sortare 

Făgăraș 

Hârtie/carton - - - 28 17,651 176,63 

Plastic - - - 20,70 6,5 12,93 

Metal - - - 1,23 2,01 16,23 

Altele - - - 2,94 223,36 18,98 

Total sortat -* -* -* 52,81 249,526 214,67 

Stația de sortare 

Prejmer 

Hârtie/carton 98,2 114 129 138,15 187,06 120 

Plastic 240,91 31,4 139 145,12 120,22 110 

Metal 21,99 31,6 31,24 30,12 17,1 15 

Lemn - - - - 5,84 - 
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Instalație de 

sortare/localitate 

Cantități de deșeuri sortate pe categorii (tone/an) 

Tip deșeu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Altele - 409,552 - - 54,15 50 

Total sortat 361,1 585,552 298,81 313,39 384,37 295 

Stația de sortare 

Săcele 

Hârtie/carton 562 610,8 2.236,03 525 620,45 135,42 

Plastic 1.198 1.584 5.867 1.252,16 1.389,568 651,15 

Metal 116 95,03 59,58 49,62 33,133 12,10 

Lemn - - - - - - 

Biodegradabile  - -   - 

Altele 6.402 11.555,15 3.819,12 1.669,43 - - 

Total sortat 8.278 13.844,90 14.239,24 3.496,2 2.043,151 798,67 

Stația de sortare 

Brașov 

Hârtie/carton 328,212 391,244 160,608 246,68 51,461 52,45 

Plastic 418,462 438,686 369,717 48,075 142,707 150,3 

Metal 33,916 46,554 16,019 11,804 7,422 6,45 

Lemn - 62,089 346,866 320,12 231,253 249,67 

Biodegradabil - - 13,568 - - - 

Altele 20.623,48 21.732,98 - 23.296,33 - - 

Total sortat 21.404,07 22.671,55 24.785,87 23.923,01 432,843 458,87 

Total județ 30.112,09 37.194,391 39.345,323 3.896 3.153,9 1.814,21 

(Sursa Chestionare TRAT 2014-2018, 2019 surse operatori) 

Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, cantitățile de deșeuri sortate la nivelul județului 

Brașov în perioada analizată, au o evoluție fluctuantă.  

Trebuie menționat că există la sfârșitul fiecărui an, cantități de materiale reciclabile care rămân în 

stoc în stație, și care sunt preluate în anii următori. 

În ceea ce privește valorificarea energetică a deșeurilor reziduurile din instalațiile de sortare sunt 

preluate de industria cimentului, prin CRH Hoghiz. 

Tabel 4-25 Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și valorificate energetic 

Instalație sortare/localizare 
Cantitate de deșeuri valorificate energetic (tone/an) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018 2019* 

Stația de sortare Victoria - - - - 621,68 - 

Stația de sortare Făgăraș - - - - 211,68 - 

Stația de sortare Prejmer - - - - 0 - 

Stația de sortare Săcele - - - - 136 0 

Stația de sortare Brașov - - - - 6.297,84 3074,86 

Total județ - - - - 7.267,2 3074,86 

*nu există date raportate 

(Sursa: chestionare operatori instalații) 

Din stațiile de sortare prezentate în tabelele anterioare, rezultă materiale reciclabile, valorificate de 

către operatorii valorificatori/reciclatori din județ sau din alte județe. Totodată în urma procesului 

de sortare rezultă reziduuri. Cantitățile de reziduuri generate în urma sortării sunt prezentate în 

tabelul următor: 

Tabel 4-26 Evoluția cantităților de reziduuri rezultate de la stațiile de sortare 

Instalație de sortare/localitate 
Cantități de deșeuri rezultate (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stația de sortare Victoria 130,69 158,12 148,6 596,32 132,99 97,56 

Stația de sortare Făgăraș - - - 1.213,49 - 15.979,67 

Stația de sortare Prejmer 94,22 0 732 1.159,8 200,46 1.100,06 
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Stația de sortare Săcele 46.872 45.895,80 43.640 40.883 47.412,83 49.143,78 

Stația de sortare Brașov 6.653,88 4.532,69 7.370,7 11.676 22.575,5 11.371,41 
(Sursa Chestionare TRAT) 

 

Din aceste deșeuri nu întreaga cantitate este eliminatăpe depozit, la sfârșitul anului se mai găsesc 

pe amplasamentele stațiilor de sortare cantități de deșeuri, stocate temporar, care se elimină în anul 

următor. 

 

 

B. Reciclarea deşeurilor municipale 

Valorificarea deșeurilor municipale reciclabile colectate separat se realizează prin serviciul de 

salubrizare care va prelua aceste deșeuri pentru a fi sortate în stațiile de sortare și apoi transferate 

la reciclatori, fie prin activitatea de colectare organizată de operatorii economici privați, autorizați 

pentru colectarea deșeurilor reciclabile.  

Având în vedere ultimele modificări legislative ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (prin OUG nr. 74/2018), este de menționat faptul 

că deșeurile de ambalaje generate de populație și care nu ajung în stațiile de sortare vor ajunge la 

operatorii economici privați autorizați pentru activitatea de colectare a deșeurilor reciclabile, sau 

la operatorii economici comercianți care își organizează în cadrul structurii de vânzare puncte de 

preluare a ambalajelor reutilizabile. Pentru ambele categorii de operatori economici obligația legală 

este de a se înregistra la nivelul UAT-urilor (în cazul județului Brașov) și de a raporta acesteia 

trimestrial cantitățile de deșeuri de ambalaje, respectiv de ambalaje reutilizabile pe care le-au 

preluat de la populație.  

În acest sens, este important ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară să cunoască toți acești 

operatori economici. În continuare sunt prezentate datele de identificare ale principalilor operatori 

economici care sunt autorizați să realizeze activități de valorificare a deșeurilor reciclabile, și sunt 

înregistrați în Registrul acestor operatori elaborat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor 

cu Mediul de Afaceri, conform prevederilor legale (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

art. 15, alin 2). 

În tabelul următor sunt prezentați operatorii economici care desfășoară operațiuni de reciclare la 

nivelul județului Brașov. 

Tabel 4-27 Operatori reciclatori  județul Brașov 2020 

Agent 

economic 

Categorii 

de 

deșeuri 

reciclate 

Punct de lucru 
Autorizaţie de mediu 

(nr./data/ valabilitate,  

Operații de reciclare 

autorizate/Capacitate 

autorizată 

RECICLATORI 

SC 

ECOPAPER 

SA transfer la 

SC DS SMITH 

PAPER  SRL 

15 01 01 

20 01 01  

Zărneşti 
str.13 Decembrie 

nr.18, județ Brașov 

Nr. 111/23.02.2010 

transferata către SC DS 

SMITH PAPER 

Zărnești, prin Decizia 

transfer nr. 

R3- fabricare carton 

ondulat 

350.000 t/an 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

101 

 

Agent 

economic 

Categorii 

de 

deșeuri 

reciclate 

Punct de lucru 
Autorizaţie de mediu 

(nr./data/ valabilitate,  

Operații de reciclare 

autorizate/Capacitate 

autorizată 

32T/09.08.2018, 

modificata prin Decizia 

nr. 38M/10.12.2018 

În procedura de 

reglementare 

DF PALETA 

SYSTEM SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

PREJMER, str. 

Brașovului, nr. 

162A, județ 

Brașov 

Nr. 68 din 09.03.2012 

revizuită în 

25.01.2017decizie 

modificatoare 

17/01.03.2017 revizuită 

la data de 22.05.2017 și 

18.01.2018 

valabilă 10 ani până la 

09.03.2022 

R3-recondiționare paleți 

din lemn 

hârtie/carton: 50t/lună 

plastic: 20 t/lună 

lemn: 600 t/lună 

SC 

MULTIPLAST 

SRL 

15 01 01  

15 01 02  

20 01 39 

Brașov, 

str.Zizinului 

nr.109Bis 

Nr.96/16.09.2019, 

valabilă 10 ani, până la 

data de 16.09.2024 

R3-granulare 

36 t/lună 

METALSIL 

PROD SRL 

15 01 04 

20 01 40 

Brașov,str.Carierei  

nr.127 

Nr. 316/08.10.2012, 

valabilă pana la data de 

08.10.2022 

R4- turnătorie metale 

neferoase 

2 t/lună 

M&M 

PRODUCT 

SRL 

15 01 02  

Râșnov Str 

Câmpului Nr 1 

Corp 1 

Nr. 

410/28.12.2012  valabila 

10 ani 

R3- granulare 

1.200 t/an 

SC SILNEF 

METAL 

CASTING 

SRL 

15 01 04 

20 01 40 

Codlea, 
str. Hălchiului, nr. 

148, judet Brasov 

Nr. 58/26.07.2019, 

valabilă 5 ani, pana la 

26.07.2024 

R4- turnare lingouri din 

deșeuri de aluminiu 

15 t/zi 

PRO SOFT 

SRL 
15 01 03 

Brasov, str. 

Zizinului, nr. 121, 

judet Brasov 

Nr. 71/29.08.2017 

valabilă  29.08.2022 

R3- recondiționare paleți 

din lemn  

1.000 buc/lună 
(Sursa: APM Brașov- lista operatori economici valorificatori/reciclatori) 

C. Tratarea deșeurilor biodegradabile colectate  

În ceea ce privește compostarea deșeurilor municipale, în prezent există în județ o singură 

platformă de  compostare, la Victoria. 

În următorul tabel sunt prezentate date referitoare la instalațiile de tratare biologică, la nivelul 

județului Brașov, anul 2019. 

Tabel 4-28 Date generale privind instalațiile de tratare biologică, 2019 

Instalație de 

tratare 

biologică/localizare 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 
Autorizație de mediu 

Tip de deșeuri 

tratate* 

Codul 

operațiunii de 

valorificare** 
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Platforma 

compostare 

Victoria 
160-200 

Nr.308/09.11.2012 

valabilă 10 ani 
20 02 01 R3 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

**conform Anexei nr. 3 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

 

Platforma de compostare Victoria a fost înființată în anul 2009, este în proprietatea Primăriei 

Victoria fiind operat de către SC Ecosistem Victoria SRL. Deșeurile verzi colectate separat sunt 

depozitate sub formă de grămadă pe o platformă, fără a fi amestecate cu alte categorii de deșeuri 

primite în stație. Linia de compostare din cadrul stației de la Victoria nu este dotată cu echipamente 

specifice precum: tocător, încărcător frontal, mașină de intors brazde. 

In vederea modernizării, staţia de compostare ar avea nevoie de:  

▪ Procurarea de echipamente specifice: tocător, ciur, incarcator frontal 

▪ Construcții necesare:  

- 2-3 padocuri de compostare prin aerare forţata prevăzute cu sistem de drenaj. Dotări 

specifice: aeratoare/ventilatoare, procesoare pentru monitorizare temperatura, 

oxigen, membrana pentru acoperire, calculator cu soft pentru monitorizare 

- platforma betonata pentru zona de maturare si șopron depozitare compost. 

În cadrul stației de sortare și transfer Prejmer exista o platformă de compostare a gunoiului de 

grajd aflată în proprietatea Consiliul Local Prejmer și operată de către SC HIDRO SAL COM SRL 

(AM 163/31.07.2014). Deși este dedicată compostării gunoiului de grajd, se mai compostează aici 

și deșeuri verzi colectate de la populație și din parcuri și grădini din zona deservită de acest operator 

(Prejmer, Hărman, Teliu, Vama Buzăului), fără a fi însă cuantificate cantitățile de deșeuri 

biodegradabile tratate.  

În tabelul următor este prezentată evoluția cantităților de deșeuri primite în instalațiile de 

compostare. 

Tabel 4-29 Evoluția cantităților de deșeuri primite în instalațiile de compostare 

Instalație de tratare 

biologică/localizare 

Cantități de deșeuri primite (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Platforma de compostare Victoria 150 98 220 121 261 253,44 

Total Județ 150 98 220 121 261 253,44 

(Sursa Chestionare TRAT, date operator ) 

Tabel 4-30 Evoluția cantităților de compost rezultate 

Instalație de tratare 

biologică/localizare 

Cantități de compost rezultate (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Platforma de compostare Victoria 120 78 193 62 94 86 

Total Județ 120 78 193 62 94 86 

(Sursa Chestionare TRAT, date operator) 

Tabel 4-31 Evoluția cantităților de compost valorificat 

Instalație de tratare biologică/localizare 
Cantități de deșeuri primite (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Platforma de compostare Victoria - - - - -  

Total Județ - - - - -  

(Sursa Chestionare TRAT, date operator) 

Tabel 4-32 Evoluția cantităților de reziduuri depozitate/eliminate 
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Instalație de tratare/localizare 
Cantități de compost rezultate (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Platforma de compostare Victoria 30 20 27 59 167 164,44 

Total Județ 30 20 27 59 167 164,44 

(Sursa Chestionare TRAT, date operator ) 

D. Tratarea mecano-biologică 

La nivelul județului Brașov nu există la acest moment nici o instalație funcțională de tratare 

mecano-biologică a deșeurilor municipale. 

E. Tratarea termică 

La nivelul județului Brașov nu există la acest moment instalații funcționale de tratare termică 

dedicate doar pentru deșeurile municipale. Tratarea termică a reziduurilor din instalațiile de tratare 

a deșeurilor se realizează în cadrul SC CRH Ciment (România) SA Hoghiz. 

Tabel 4-33 Date privind instalațiile de tratare termică, 2020 

Instalație de 

tratare 

termică/ 

Localitate 

Tip de tratare 

termică 

Capacitate 

proiectată 

(t/an) 

Autorizație de 

mediu 

(număr și 

valabilitate) 

Tip de deșeuri tratate* Codul 

operațiunilor 

de 

valorificare/ 

Eliminare** 

SC CRH 

Ciment 

(România) SA 

/ Hoghiz 

Co-incinerare 

în fabrici de 

ciment 

72.000*** BV 

2/10.04.2018 

15 01 01; 15 01 02, 15 01 

03; 15 01 05; 15 01 06; 15 

01 09; 15 01 10*; 19 12 01; 

19 12 04; 19 12 07; 19 12 

06*; 19 12 08; 19 12 11*; 

19 12 12; 20 01 01; 20 01 

11; 20 01 13*; 20 01 25; 20 

01 26*; 20 01 27*; 20 01 

28; 20 01 32; 20 01 37; 20 

01 38; 20 01 39; 20 03 02; 

20 03 03; 20 03 04; 20 03 

06; 20 03 07; 20 03 99 

 

 

 

R1/R13 

* Codurile deșeurilor conform Listei Europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 

ulterioare – doar deșeurile provenite din ambalaje și municipale, și cele rezultate din instalații de tratare a 

deșeurilor, folosite ca și combustibil de substituție 

**Conform Anexei 2, respectiv Anexei 3 ale Lefii 211/2011 privind regimul deșeurilor 

***Cantitate de deșeuri aferentă anului 2017, fluctuantă în funcție de piață 

 

Instalația utilizează o gamă mult mai variată de deșeuri ca combustibil de substituție, în tabel fiind 

prezentate doar categoriile de deșeuri provenite din deșeurile de ambalaje, deșeurile municipale, 

reziduurile combustibile din instalațiile de tratare a deșeurilor. 

Cantitățile tratate termic prin co-incinerare în această instalație, în perioada de analiză, sunt 

prezentate în tabelul următor: 

Tabel 4-34 Evoluția cantităților de deșeuri tratare termic  

Instalație de tratare termică/ 

Localitate 

Cantități de deșeuri tratate termic (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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SC CRH Ciment (România) SA / 

Hoghiz 
64.905 88.695 70.580 71.281 69.318 61.001 

Datele prezentate în tabelul de mai sus reprezintă cantități provenite și din alte județe. 

La nivelul anului 2019 (ultimul an în care există date publice privind tratarea termică a deșeurilor), 

din totalul cantităților co-incinerate, cca 2268 t provin din deșeuri municipale (fie că sunt deșeuri 

stradale sau din piețe, fie că sunt deșeuri din sortarea deșeurilor, cod 19 12 12). 

În ceea ce privește reziduurile de cenușă, în perioada de analiză, nu au fost raportate de operator 

cantități generate; reziduurile din co-incinerarea acestor deșeuri se regăsesc în compoziția 

cimentului. 

F. Eliminarea deșeurilor 

Eliminarea deșeurilor municipale se realizează în conformitate cu cerințele legislației în domeniul 

gestionării deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului. În prezent, depozitarea 

reprezintă principala opțiune de eliminare a deșeurilor municipale, fiind considerată cea mai puțin 

favorabilă și de aceea se realizează numai în cazul în care celelalte opțiuni nu pot fi aplicabile. 

În prezent la nivelul județului este funcțional Depozitul Ecologic Zonal de Deșeuri Nepericuloase, 

situat în localitatea Săcele, județul Brașov și este operat SC Fin Eco SA. Acesta se încadrează în 

clasa b, depozit de deșeuri nepericuloase, conform clasificării din H.G. nr. 349/2005 (art. 4), 

completată și modificată prin H.G. nr. 1292/2010. Depozitul a fost construit în baza Acordului de 

mediu 390/11.07.2002 și a Acordului integrat de mediu 80/19.12.2003, cu capacitatea inițială 

proiectată a depozitului este de 11.230.000 mc, fiind prevăzută a fi acoperită prin 6 celule de 

depozitare, cu diferite suprafețe.  

Până la nivelul anului 2017, la nivelul județului Brașov, a fost funcțional Depozitul de Deșeuri al 

Orașului Rupea. Depozitul a fost în proprietatea Autorității Locale Rupea și operat de către SC 

SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. Acesta și-a sistat activitatea în iulie 2017 (conform HG 

349/2012). 

Tabel 4-35 Depozite conforme județul Brașov, anul 2019 

Depozit conform 

localitate 

Autorizație de 

mediu 

Capacitate 

proiectată 

(m3) 

Capacitate 

disponibilă a 

(m3) 

Codul 

operațiunii de 

eliminare* 

Depozitul Ecologic Zonal 

Brașov de Deșeuri 

Nepericuloase. 

Nr. SB 112 din 

22.03.2010 revizuită 

la 19.06.2019 
11.230.000 155.100** D1 

Depozitul de Deseuri al 

Orasului Rupea 
- 200.000 - D1 

*conform Anexei nr.2 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

** celula 3 activă a depozitului  

 

Depozitul Ecologic Zonal de Deșeuri nepericuloase Brașov - Săcele 

Depozitul zonal este situat în extravilanul UAT Săcele, la limita cu zona industrială S-SE a 

municipiului Brașov. Din punct de vedere juridic, Depozitul ecologic zonal de deșeuri 
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nepericuloase este deținut de SC FIN-ECO SA, societate comercială cu capital privat 100% în care 

municipiul Brașov este acționar minoritar. 

Depozitul este operat din 2004 de societatea SC FIN-ECO SA și datorită acestui fapt, acceptarea 

deșeurilor se realizează în baza unor contracte comerciale încheiate de operator cu operatorii de 

salubrizare și cu administrațiile publice locale, după caz, și nu în baza unui contract de delegare a 

serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii 101/2006 privind salubrizarea 

localităților; de asemenea, operarea depozitului nu ia în considerare nici prevederile HG 349/2005 

privind depozitarea deșeurilor, în ce privește rolul administrațiilor publice locale în adinistrarea 

depozitelor. 

Depozitul ocupă o suprafață de 26,82 ha, fiind prevăzut a funcționa pe o perioadă de 25 de ani. 

Depozitul a fost dezvoltat etapizat, la momentul actual fiind construite celulele 1, 2 și 3 și în 

derulare procedura pentru obținerea acordului de mediu pentru celula 4.  

Figura 4-16 Amplasarea Depozitului Zonal de deșeuri nepericuloase Brașov (FIN-ECO) 

 

La acest moment depozitul ecologic este funcțional, având următoarele caracteristici:  

▪ Capacitate maxima proiectată inițial: 11.230.000 mc / 8.984.000 tone) / 6 celule; 

▪ Celule realizate: 

- Celula 1 – 6 ha (suprafață), 3,55 ha (suprafata bazei), capacitate de stocare epuizată în 2010: 

1.324.481 mc (1.059.585,233 tone); nu au fost finalizate lucrările de închidere ale celulei 

(termen de finalizare aprilie 2021), dar au fost montate 36 de puțuri de gaz dar care nu 

funcționează corespunzător, fiind constatate emisii de gaz; 

- Celula 2 – 3,995 ha (suprafață), 2,42 ha (suprafata bazei), capacitate de stocare epuizata în 

2016: 1.238.129 mc (990.503 tone); nu au fost finalizate lucrările de închidere ale celulei 
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(termen de finalizare aprilie 2021), dar au fost montate 15 puțuri de gaz, dar care nu 

funcționează corespunzător, fiind constatate emisii de gaz; 

Pentru închiderea celulelor 1 și 2 APM Brașov a emis Decizia Etapei de Încadrare nr. 

535/29.10.2018, iar Primăria Municipiului Săcele a emis Autorizația de construire nr. 2/14.01.2019 

pentru Executarea lucrărilor de construire pentru închidere celulă I și II din depozitul ecologic 

zonal Brașov. 

- Celula 3 – 6,589 ha (suprafața), 2,25 ha (suprafața bazei), capacitate maximă de stocare 

955.245 mc (764.196 tone), în funcțiune, capacitate anuală de depozitare estimată la 

212.157 mc (169.725,6 tone). Actualmente (până la data de 31.12.2019) pe această celulă 

au fost depozitate 640.116,18 tone deșeuri (cca 83,76% din capacitatea maximă autorizată).  

Capacitatea de depozitare a celulei 3 ar fi trebui să fie acoperită în cursul anului 2020, odată cu 

atingerea acesteia urmând să fie pusă în funcțiune și celula 4. Până la momentul elaborării 

prezentului document, celula 4 nu era încă funcțională. Pentru celula 4 suprafața propusă este de 

3,25 ha, cu o capacitate estimată de depozitare de 950.000 mc (760.000 tone).  

Depozitul ecologic funcționează 16 h/zi, 6 zile pe săptămână.  

Conform autorizației integrate de mediu, depozitul ecologic poate primi, pe lângă categoriile de 

deșeuri municipale, și o gamă foarte largă de deșeuri industriale, nepericuloase. De asemenea, tot 

conform aceleiași autorizații integrate de mediu, depozitul deservește atât UAT-uri din județul 

Brașov (nu toate localitățile din jud Brașov) cât și unele UAT-uri din alte județe (Alba, Cluj, 

Covasna, Harghita, Prahova), fiind permisă depozitarea deșeurilor și din alte localități, cu condiția 

respectării listei de deșeuri permise.  

Operarea și administrarea depozitului ecologic, precum și monitorizarea factorilor de mediu a fost, 

pe parcursul anilor destul de precară, fapt evidențiat de numeroasele reclamații, sesizări și petiții 

înregistrate la GNM Brașov referitoare la disconfortul produs de emisiile puternic mirositoare care 

provin de la activitatea depozitului, resimțite de populația rezidentă aflată în apropierea depozitului 

(cartierul Tractorul din municipiul Brașov). De asemenea, constatările verificărilor pe teren ale 

GNM au concluzionat o administrare defectuoasă a instalațiilor aferente celulelor de depozitare 

(sistemul de colectare a gazului, sistemul de colectare și tratare a levigatului) care au condus fie la 

lipsa monitorizării corecte (pentru parametrii sau frecvența impuse prin Autorizația integrată de 

mediu) fie depășiri ale valorilor limită impuse în aceeași autorizație pentru acești parametri; astfel, 

s-a constatat lipsa monitorizării corecte a emisiilor atmosferice (NMVOC, amoniac, hidrogen 

sulfurat, metilmercaptan, PM10) la limita amplasamentului sau aplicarea unor metode de măsurare 

inadecvate a acestora (cu limite de detecție mult mai mari decât valorile limită impuse), a 

monitorizărilor tehnologice a biogazului la puțurile de captare (pentru a măsura concentrația de 

metan), precum și monitorizări olfactometrice. De asemenea, au fost constatate depășiri ale 

valorilor limită ai unor parametri de evacuare a permeatului din stația de epurare în râul Durbav (la 

azot amoniacal). Monitorizarea defectuoasă a condus în 2020 la întocmirea unei sesizări penale de 

către GNM pentru poluarea accidentală cauzată de nesupravegherea funcţionării instalaţiilor, 

echipamentelor tehnologice şi de tratare şi neutralizare, menţionate în prevederile autorizaţiei 
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integrate de mediu (OUG 195/2005, art. 98, alin (1), lit b)). Unele din măsurile de remediere impuse 

de GNM au fost realizate de operator în cursul anului 2020. 

Evoluția cantităților de deșeuri depozitate la nivelul județului Brașov este prezentă în tabelul 

următor. 

Tabel 4-36 Evoluția cantităților de deșeuri depozitate pe depozite conforme și neconforme 

Depozit 

conform/localitate 

Cantități de deșeuri depozitate (tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Depozitul 

Ecologic Zonal 

Brașov de Deșeuri 

Nepericuloase. 

142.223,353 140.081,768 151.662,232 210.548,998 225.697,06 231.627,55 260.510,36 

Din care 

municipale 

(codurile 20 și 19 

12 12) 

124.043,265 124.514,101 135.975,822 194.709,241 210.370, 32 212.744,27 227.518 

Provenind din jud 

Brașov 
113.275,42 93.830,111 97.151,322 136.101,993 159.121,685 190.545,77 200.724,61 

Provenind din alte 

județe 
10.767,845 30.683,99 38.824,499 58.607,248 51.248,635 22.198,5 26.793,71 

Depozitul de 

deșeuri Rupea* 
3.865,23 2.997,48 1.534,28 1.246,63 850,88 - - 

Din care 

municipale 

(codurile 20 și 19 

12 12) 

3.865,23 2.997,48 1.533,38 1.222,63 850,88 - - 

Depozite din alte 

județe** 
2213,49 4.659,27 835,22 423,94 399,66 2097,08 2.928,22 

*este sistată depozitarea, din iulie 2017, fiind unul din depozitele neconforme 

** cantități de deșeuri municipale provenite din județul Brașov eliminate în depozite din județele învecinate (Sibiu, 

Covasna, Mureș, Hunedoara) 

(Sursa: Chestionare TRAT 2013-2017, informatii operatori) 

Din analiza datelor statistice privind depozitarea deșeurilor rezultă că, în perioada analizată au 

crescut cantitățile de deșeuri municipale depozitate (pe depozitul FIN-ECO), lucru explicabil prin 

creșterea cantităților de deșeuri generate și ineficiența sistemului de colectare separată a deșeurilor. 

Se observă că în această perioadă, deșeurile municipale au fost eliminate atât pe depozitele 

funcționale din județul Brașov, cât și pe depozite conforme din județele învecinate. De asemenea, 

se mai face mențiunea că cantități de deșeuri municipale (cod 20) sunt înregistrate ca intrate în 

depozit și din alte surse decât oepratorii de salubrizare care deservesc UAT-urile (menționate la 

cap. 4.2.4, tab. 4-14). In lipsa unui sistem de management al deșeurilor organizat și monitorizat de 

o singură entitate, datele raportate de operatorii de colectare și cele raportate de operatorii 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor nu pot fi corelate.  

În ceea ce privește depozitele neconforme la nivelul județului Brașov există un număr de 8 depozite 

neconforme de deșeuri municipale, după cum urmează:  

• Făgăraș; 

• Victoria; 
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• Rupea; 

• Râșnov; 

• Zărnești; 

• Codlea; 

• Brașov; 

• Săcele.  

• Predeal 

Depozitele, exceptându-se cel de la Rupea, sunt depozite istorice a căror dată de înființare este după 

cum urmează:  

Informații privind depozitele neconforme sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 4-37 Depozite neconforme județul Brașov 

Depozit neconform 

localitate 
An sistare activitate An închidere 

Făgăraș 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Victoria 2009 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Rupea 2017 
Se va închide în cadrul proiectului POIM / 

AFM 

Râșnov 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Zărnești 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Codlea 2009 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Brașov-Triaj14 2004 
Se va închide de către Primăria Mun. 

Brașov, din fonduri proprii sau în cadrul 

proiectului AFM  

Săcele15 2007 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Predeal16 2007 Inchis și ecologizat de Primăria Predeal 

 

Odată cu lansarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a programului de finanțare pentru 

închiderea depozitelor neconforme de deșeuri municipale, administrațiile publice locale vizate, au 

făcut tot posibilul pentru a reuși depunerea aplicațiilor de finanțare la termen, astfel încât să se 

poată accelera procedurile pentru demararea lucrărilor de închidere a depozitelor.  

Dintre acestea menționăm următoarele:  

• Făgăraș: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

• Victoria: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

 

14 Anul de sistare al depozitării conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor este 2007 
15 Anul de sistare al depozitării conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor este 2008 
16 Anul de sistare al depozitării conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor este 2009 
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• Râșnov: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

• Zărnești: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

• Săcele: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractual de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea execuției lucrărilor. (Proiectul tehnic a fost realizat înainte de depunerea 

aplicației de finanțare). 

• Codlea: a depus aplicația de finanțare care a fost respinsă în prima etapă. S-a redepus 

dosarul, pentru acesta solicitându-se clarificări și aprobându-se dosarul. Urmează ca în 

perioada următoare să se semneze contractual de finanțare.  

• Brașov: activitatea cu privire la depozitul neconform a fost gestionată de către 

reprezentanții autorității publice locale. Depozitarea pe acest depozit este sistată, APM Bv 

a emis un Aviz de mediu pentru închidere (nr 31/2007, reviziut la 25.11.2008) pe numele 

SC FIN-ECO SA. Acesta nu a realizat până la acest moment ecologizarea depozitului. 

Sarcina închiderii și ecologizării finale a depozitului îi revine în prezent Primăriei 

Municipiului Brașov, care a demarat procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în 

vederea închiderii simplificate. Sursa de finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul 

local, fie AFM. 

• Rupea: având în vedere că activitatea la depozitul de pe raza acestei UAT a fost sistată 

doar în vara anului 2017, nu a făcut obiectul procedurii de infringement și implicit al cauzei 

de condamnare a României pentru neîndeplinirea obligațiilor de închidere a depozitelor 

neconforme de deșeuri municipal clasa b, astfel nu a respectat una din condițiile de 

eligibilitate din cadrul programului și nu a depus aplicația de finanțare. Cu toate acestea, a 

fost întocmit Studiul de Fezabilitate și au fost obținute toate avizele necesare până la 

Acordul de Mediu/ Decizia etapei de încadrare. Situația juridică a terenului este 

reglementată, fiind în proprietatea unității administrative teritoriale Rupea. Depozitul 

neconform Rupea va fi închis și ecologizat cu fonduri obținute prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 ce vor fi accesate de Primăria Rupea, fie direct fie cu 

sprijinul Consiliului Județean.  

• Predeal: depozitul de deșeuri a fost închis și ecologizat prin procedura simplificată de către 

Primăria Predeal. 

 

4.2.6 Tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipale 

Situația curentă a finanțării serviciului de salubrizare a fost realizată prin analiza informațiilor 

culese de Consultant în baza unor chestionare ce au fost distribuite în perioda august-septembrie 

2019 cu sprijinul UIP CJ Braşov. Distribuirea chestionarelor de colectare a datelor s-a realizat către 

primăriile unităților administrativ teritoariale (UAT-uri) din aria proiectului. 
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Trebuie remarcat faptul ca un număr semnificativ de primării au furnizat date incomplete sau 

eronate (în foarte multe dintre cazuri nu s-a specificat tipul schemei de finanțare, unitatea de măsură 

a tarifului/taxei, veniturile obținute sau ratele de colectare etc). O mare parte a neclarităților în 

datele furnizate au fost corectate prin contactări ulterioare ale primăriilor, însa nu toate  datele 

colectate sunt validate, dar acestea pot constitui o baza pentru prezentarea situației existente. 

La nivelul județului Braşov, finanțarea serviciilor de salubrizare este asigurată prin taxă/tarif plătit 

de populaţie şi agenţi economici/instituţii publice. Tariful acoperă finanțarea tuturor activităților 

de salubrizare. 

În urma intrării în vigoare a OUG 74/2018, a apărut necesitatea implementării instrumentului 

economic „plătește pentru câtă arunci” și a stabilirii unor tarife diferențiate pentru colectarea 

deșeurilor menajere de la populație și a celor similare.  

Evoluția tarifelor pentru utilizatorii casnici și non-casnici, pe fiecare localitate, a fost obținută prin 

date furnizate de UAT-urile județului Braşov. Situația datelor colectate este următoarea: 

Tabel 4-38 Situația UAT-urilor care au transmis date privind tarifele de salubrizare pentru anul 2019 

Judeţ 
Număr 

UAT-uri 

Nr. UAT-uri care au furnizat date complete, pentru 

perioada 2016 - 2019, privind tarifele aplicate pentru: 

utilizatorii casnici utilizatorii non-casnici 

Braşov 58 39 32 

Astfel, s-au obținut date complete aproximativ 67 % dintre unitățile administrativ teritoriale, cu 

privire la tarifele aplicate pentru utilizatorii casnici şi de aproximativ 55% cu privire la tariele 

aplicate pentru utilizatorii non-casnici. 

Din datele colectate au fost extrase următarele intervale de variație ale tarifelor aplicate 

beneficiarilor serviciilor de salubritate: 

Tabel 4-39 Intervale de variație ale tarifului aplicat, pe categorii de utilizatori - anul 2019  

Judeţ 
Variație tarife aplicate pentru: 

utilizatorii casnici utilizatorii non-casnici 

Braşov 2,50 – 15,01 lei fără TVA/pers/lună 

20,00 – 500,00 lei/lună/unitate 

30,00 – 283,17 lei/mc 

78,00-85,00 lei/tonă 

Din datele primite de la UAT-urile din judeţ, majoritatea beneficiază de serviciu de salubritate 

prestat sub diverse forme, nivelul tarifelor şi unitatea de măsură diferă de la operator la operator. 

În ceea ce priveşte modalitatea de plată a serviciului de salubrizare, aceasta se realizează în mai 

multe moduri, respectiv:  

• Taxă instituită de autorităţile publice locale şi plătită de utilizatorii persoane fizice şi 

persoane juridice direct în bugetul local;  

• Tarif plătit de utilizatorii persoane fizice şi persoane juridice direct operatorilor de 

salubrizare;  

• Sistem mixt: 

o Taxă instituită de autorităţile publice locale şi plătită de utilizatorii persoane fizice 

direct în bugetul local şi  

o Tarif plătit de utilizatorii persoane juridice direct operatorilor de salubrizare.  



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

111 

 

Conform rezultatelor chestionarelor completate de Unitățíle Administrativ Teritoriale 

(UAT) din județul Braşov, din totalul de 58 UAT-uri, doar  

• 51 UAT-uri au furnizat informații privind situația sistemului de încasare a costului 

serviciului de salubrizare pentru populaţie, respectiv: 

• 31 de UAT-uri percep tarif de la populație pe baza unui contract între operator și gospodărie, 

din care: 

▪ Urban - 8 UAT-uri  

▪ Rural - 23 UAT-uri  

• 20 de UAT-uri percept taxă care se încaseaza de la populație, din care: 

▪ Urban – 2 UAT-uri   

▪ Rural  - 18 UAT-uri  

• 7 UAT-uri nu au furnizat date sau au furnizat date incomplete astfel încât nu s-a putut stabili 

sistemul de încasare 

• 52 UAT-uri au furnizat informații privind situația sistemului de încasare a costului 

serviciului de salubrizare pentru agenţii economici, respectiv: 

- 37 de UAT-uri percep tarif de la agenţii economici pe baza unui contract între operator și 

agentul economic, din care: 

▪ Urban - 9 UAT-uri  

▪ Rural - 28 UAT-uri  

- 15 de UAT-uri percept taxă care se încaseaza de la agenţii economici, din care: 

▪ Urban – 1 UAT-uri   

▪ Rural  - 14 UAT-uri  

- 7 UAT-uri nu au furnizat date sau au furnizat date incomplete astfel încât nu s-a putut stabili 

sistemul de încasare 

La nivelul judetului Braşov costurile de operare si întretinere aferente activitatii serviciului de 

salubritate variaza de la operator la operator, în funcţie de mărimea acestuia, mărimea şi specificul 

zonei în care îsi desfăşoară activitatea, calitatea infrastructurii de care dispune. Analiza costurilor 

de operare şi întreţinere relevă costuri mai ridicate pentru operatorii de pe raza municipiului 

Braşov, comparativ cu restul operatorilor. Ponderea cea mai mare în costul total o au costurile cu 

personalul.  

Din chestionarele primite de la operatori, nu toţi operatorii au completat datele cu privire la 

costurile de operare şi întreţinere. 

Tabel 4-40 Costuri de operare şi întreţinere pe componente la nivelul anului 2019 

FIN ECO S.A. 

Costuri de operare pe componente (lei/tonă) 
Valoare lei fără 

TVA/tonă 

Colectare și transport deşeu rezidual  

Transfer  

Compostare  
Sortare 900,00 
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Tratare_TMB  
Depozitare 65,69* 

Economie circulară 30,00*   
DOROBEIUL SRL 

Costuri de operare pe componente (lei/tonă) 
Valoare lei fără 

TVA/tonă 
Colectare și transport deşeu rezidual 118,95 

Colectare și transport deşeu biodegradabil 68,95 

Transfer  

Compostare  

Sortare  

Tratare_TMB  

Depozitare  

Economie circulară  
ECOSISTEM VICTORIA SRL- cu depozitare la TRACON SRL 

Brașov 

Costuri de operare pe componente (lei/tonă) 
Valoare lei fără 

TVA/tonă 
Colectare și transport deşeu rezidual 736,74 

Colectare și transport deşeu biodegradabil 264,61 

Colectare și transport deşeu reciclabil 264,61 

Transfer  

Compostare  

Sortare  

Tratare_TMB  

Depozitare 159,47 

Economie circulară 80 
BRAI-CATA SRL 

Costuri de operare pe componente (lei/tonă) 
Valoare lei fără 

TVA/tonă 
Colectare și transport deşeu rezidual 107,814 

Colectare și transport deşeu biodegradabil  
Colectare și transport deşeu reciclabil 230,538 

Transfer  

Compostare  
Sortare 112,13 

Tratare_TMB  
Depozitare 65,69* 

Economie circulară 30,00* 
URBAN S.A 

Costuri de operare pe componente (lei/tonă) 
Valoare lei fără 

TVA/tonă 

Colectare și transport deşeu rezidual  

Colectare și transport deşeu biodegradabil  

Colectare și transport deşeu reciclabil  

Transfer  

Compostare  
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Sortare 112,13 

Tratare_TMB  

Depozitare  

Economie circulară  
SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

VECTRA SERVICE SRL 
CIBIN SRL 

COMPREST SA 
ECO-SERV HĂLCHIU SRL 

GOSCOM CETATEA RÂŞNOV SA 
MARIENBURG SCUP SRL 

Costuri de operare pe componente (lei/tonă) 
Valoare lei fără 

TVA/tonă 

Colectare și transport deşeu rezidual  

Colectare și transport deşeu biodegradabil  

Colectare și transport deşeu reciclabil  

Transfer  

Compostare  

Sortare  

Tratare_TMB  
Depozitare 65,69* 

Economie circulară 30,00* 
*începând din 2020, tariful de depozitare a crescut la 83,58 lei/tona iar contributia pentru economia 

circulara la 80 lei/tonă 

Pe baza chestionarelor furnizate de operatorii de salubrizare, rezultă că la nivelul anului 2019, doar 

în municipiul Brașov și în UAT-urile Cristian și Bran se aplică tarife diferențiate, stabilite conform 

OUG 74/2018. Aceste prevederi nu se regăsesc însă în niciun HCL de aprobare.  

Se observă din analiza datelor transmise de operatorii de salubrizare, că aceștia nu aplică un tarif 

unitar (lei/tonă sau lei/persoana) pentru toate UAT-urile pentru care prestează serviciul, probabil 

tarifele fiind negociate cu fiecare UAT în parte. De asemenea, nici tarifele de depozitare menționate 

de operatori nu sunt identice, probabil fiecare operator de salubrizare negociind un preț individual 

cu operatorul depozitului. Acest lucru este posibil în situatia actuală, în care nu există un control 

din partea niciunei autorități asupra tarifului de depozitare, în lipsa unui contract de delegare. 

4.2.7 Conformitatea sistemului existent cu legislația în vigoare 

La momentul actual, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale nu funcționează ca un sistem 

integrat de management al deșeurilor. Colectarea și transportul deșeurilor municipale este 

organizată la nivelul fiecărui UAT, prin decizii proprii ale Consiliilor Locale, pe bază de contracte 

de delegare sau contracte de prestări servicii. 

Colectarea separată a deșeurilor este practicată la nivelul UAT-urilor urbane, dar și în localitățile 

rurale, dar nu se colectează toate deșeurile reciclabile separat (hârtia/cartonul, plasticul, metalul și 

sticla), conform legislației în vigoare (legea 211/2011 privind regimul deșeurilor). În unele situații, 

deșeurile reciclabile sunt colectate amestecat. Doar o mică parte din cantitățile colectate de 
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reciclabile ajung în stația de sortare, majoritatea sunt preluate direct de la nivelul UAT-urilor de 

operatori autorizați, printr-o formă contractuală comercială cu primăriile.  

Problemele identificate în gestionarea deșeurilor municipale la nivelul județului se prezintă astfel: 

• Cantitățile de deșeuri municipale sunt în creștere, cu toate acestea nu există o acoperire 

totală cu servicii de salubrizare a UAT-urilor din județ. 

▪ Contractele de slaubrizare încheiate de adminsitrațiile publice locale cunosc o dinamică 

foarte rapidă, unele contracte având durate de câteva luni, astfel că se întâlnesc situații în 

care, în cursul unui an, pe raza unui UAT să opereze cel puțin 2 operatori sau să existe 

perioade în care nu există niciun operator, conducând la serioase probleme de gestionare a 

deșeurilor, de monitorizare adecvată a cantităților de deșeuri colectate și a tarifelor aplicate 

pentru această activitate. De asemenea, acest lucru explică și situațiile semnalate de GNM 

Brașov, cu privire la existența unor UAT-uri în care se generează cantități mari de deșeuri 

menajere care nu sunt înregistrate sau raportate, fiind identificate în teren depozitări 

necontrolate (Moeciu, Părău, Prejmer, Râșnov, Șercaia, Teliu, Ucea, Vama Buzăului, 

Vulcan, Hoghiz, Holbav, Șoars, Târlungeni, Ungra, Victoria, Viștea, Zărnești, Mândra, 

Budila, Cincu, Apața, Bod, Cața, Codlea, Comana, Cristian, Feldioara, Halchiu ), în 

contradicție cu prevderile legale privind eliminarea deșeurilor doar pe depozite conforme  

• Inexistența unui sistem de salubrizare bine pus la punct și funcțional în conformitate cu 

prevederile Legii 101/2006 privind salubrizarea localităților a permis existența unui număr 

mare de colectori (care nu sunt operatorii de salubrizare) pe raza UAT-urilor din județ, care 

preiau doar deșeurile de valoare din deșeurile menajere (deșeurile de ambalaje), direct de 

la locul de generare, fără ca UAT-urile să aibă un control asupra activităților lor și nici o 

evidență clară a cantităților colectate, cu atât mai mult a veniturilor realizate din vânzarea 

acestor deșeuri (ce revin în mod legal comunităților locale din care au fost colectate) și care 

ar trebui să ajute la echilibrarea tarifelor aplicate populației; 

• Majoritatea cantităților de deșeuri colectate sunt eliminate direct pe depozitul conform, fără 

a fi tratate, ceea ce a condus la creșterea constantă de la un an la altul a cantităților 

depozitate, în contradicție cu prevederile legale în vigoare legate de obligativitatea tratării 

tuturor deșeurilor înaintea depozitării și a reducerii cantităților de deșeuri depozitate 

• Instalațiile de sortare și compostare a deșeurilor au funcționat, până la nivelul anului 2017, 

sub capacitatea lor proiectată; după intrarea în vigoare a OUG 74/2018 și implementarea 

prevederilor acesteia, cantitățile de deșeuri reciclabile au crescut semnificativ, ducând însă 

la supraîncărcarea acestor instalații și la apariția unor situații de suprastocuri de deseuri 

netratate, pentru că aceste instalații nu dispun de suficient spațiu de stocare temporară; 

• Echipamentele aflate în instalațiile de tratare sunt învechite, iar în unele din instalații, 

funcționalitatea și eficiența echipamentele din dotare este îngreunată de montajul defectuos 

al acestora, ceea ce duce la valori scăzute ale randamentelor acestor echipamente; în plus, 

se remarcă lipsa unor echipamente adecvate care să permită selectarea unor materiale 

reciclabile de calitate bună; 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

115 

 

• Calitatea deșeurilor care intră în instalațiile de sortare este destul de slabă, ceea ce conduce 

la obținerea unor cantități mari de reziduuri și cantități minime de materiale reciclabile. 

La aceste se adaugă alte probleme administrative, instituționale, financiare, legislative și de mediu 

cu care se confruntă în prezent Unitățile Administrativ Teritoriale ale județului Brașov legate de 

funcționarea sistemului de gestionare a deșeurilor, astfel: 

• Procesul de adaptare la modificările legislative majore aduse domeniului de management 

al deșeurilor începând cu anul 2018 este foarte greoi, multe din UAT-uri nu au reușit 

implementarea acestor prevederi, referitoare la stabilirea unor tarife diferențiate privind 

colectarea deșeurilor reciclabile și a celor reziduale; 

• Inexistența personalului specializat în domeniul managementului deșeurilor la nivelul unor 

primării; 

• Majoritatea contractelor existente de salubrizare nu conțin penalități privind neîndepli irea 

indicatorilor de performanță legati de îndeplinirea țintelor obligatorii cu privire la 

colectarea separată, reciclarea, valorificarea și depozitarea deșeurilor municipale; 

• Pentru achitarea obligațiilor de plată la AFM datorate pentru neîndeplinirea obligațiilor de 

deviere de la depozitare, care se stabiliesc în funcție de cantitatea depozitată coroborat cu 

cantitățile de deșeuri reciclate sau valorificate prin alte forme de valorificare, majoritatea 

unităților administrativ teritoriale din județul Brașov utilizează raportările operatorilor, fără 

a avea acces la datele colectorilor, respectiv la cantitățile de deșeuri preluate direct de la 

generatori de către aceste entități, astfel ratele de reciclare la nivel local sunt foarte scăzute 

raportat la țintele de atins și nici nu va fi posibilă atingerea țintelor în formula actuală a 

sistemului de gestionare a deșeurilor;  

• Deficiența de raportare a datelor din partea operatorilor de salubritate; datorită faptului că 

nu toți operatorii au acces la cântare pentru a stabili exact care este cantitatea de deșeuri 

gestionată, reportările se fac cu utilizarea unor formule de transformare din mc în tone, 

stabilite la nivel individual; 

• ADI Iso Mediu nu are posibilitatea unei monitorizări complete a cantităților de deșeuri 

procesate în instalațiile de tratare a deșeurilor (majoritatea private), asupra cărora nu are 

niciun ascendent juridic/instituționale, neputând asigura pentru UAT-urile membre 

atingerea țintelor de mediu, sector deșeuri; 

• Singurul depozit conform de deșeuri pe raza județului este unul privat, ale cărui tarife nu 

sunt aprobate de niciun UAT sau de ADI Iso Mediu; tariful de depozitare aplicat de 

operatorul depozitului influențează semnificativ prețul serviciului de salubrizare, 

neexistând posibilitatea asigură suportabilității costurilor de salubrizare de către populație; 

În ceea ce privește problemele de mediu în contextul actual de gestionare a deșeurilor, menționăm 

următoarele: 

1. Modificările de calitate a apei pot fi produse de: 
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• lipsa standardelor corespunzătoare respectiv a normelor europene privind 

colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale poate conduce la 

evoluția crescătoare a emisiilor în apele de suprafață și în apele subterane; 

• influența negativă a depozitării necontrolate a deșeurilor menajere asupra apelor 

subterane și de suprafață. 

2. Modificări de calitate a aerului pot fi produse de: 

• principalii poluanți generați de activitățile de gestionare necorespunzătoare a 

deșeurilor (dioxidul de carbon, dioxidul de sulf, metanul, amoniacul și substanțe 

organice mirositoare rezultate în urma arderilor necontrolate de deșeuri; 

• activitățile de gestionare a deșeurilor precum colectarea, transportul, tratarea sau 

eliminarea cu efecte negative asupra mediului și cu efecte negative asupra populației 

(prin mirosurile neplăcute antrenate de vânt) și ecosistemelor din zonele învecinate. 

3. Modificări de calitate a solului și subsolului pot fi produse de: 

• depozitarea necontrolata a deșeurilor la nivelul județului; 

• arderile necontrolate de deșeuri; 

• existenţa suprafeţelor degradate şi/sau poluate rezultate în urma activităților de 

gestionare necorespunzătoare a deșeurilor are efecte asupra calităţii apelor 

curgătoare şi freatice, asupra solului, stării biodiversităţii (a faunei şi florei), 

sănătăţii şi calităţii vieţii umane. 

Activitățile de gestionare necorespunzătoare a deșeurilor pot fi la originea următoarelor riscuri 

sanitare cu impact asupra sănătății populației: 

• proliferarea animalelor, în special în zona depozitelor de deșeuri și în zonele în care există 

deșeuri abandonate (depozitate necontrolat); 

• operarea necorespunzătoare a instalațiilor de deșeuri care poate conduce și la accidente 

poate avea efecte negative asupra apei și/sau solului; 

• zgomotul și vibrațiile generate la nivel local date de funcționarea instalațiilor de deșeuri și 

în principal de traficul rutier. 

Schema fluxului de deșeuri municipale pentru situația actuală a sistemului de gestionare a 

deșeurilor (2019) este prezentată în figura următoare: 
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Figura 4-17 Schema fluxului de deșeuri în cadrul sistemului actual de salubrizare (2019) 

 

4.2.8 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind deșeurile municipale din 

PJGD anterior 

Obiectivele specifice privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Brașov pentru perioada 

2013-2018 au fost stabilite în PJGD 2008, modul de îndeplinire a acestora fiind prezentat în tabelul 

următor: 

Tabel 4-41 Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor specifice privind deșeurile municipale, 2013-2018 

județul Brașov 

Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire la nivelul jud. Brașov 

Colectarea și 

transportul 

deșeurilor: 

Îmbunătățirea/de

zvoltarea unui 

sistem integrat 

de colectare și 

transport a 

deșeurilor  

Licentiere ANRSCUP a tuturor 

agentilor de salubrizare din judet  

Termen: 2009 

Îndeplinit 

parțial 

La momentul actual nu toți operatorii 

de salubrizare care prestează serviciul 

de salubrizare dețin licență ANRSC 

Extinderea sistemelor de 

colectare a deșeurilor 

municipale - în mediul urban- 

arie de acoperire 100% 

Termen: 2009 
Îndeplinit  

La începutul perioadei analizate 

(2013) sistemul de colectare a 

deșeurilor acoperea 99,71% din 

populația rezidentă în mediul urban și 

59,09% din populația rezidentă în 

mediul rural, iar în 2019 sistemul de 

colectare a deșeurilor acoperea 100% 

din populația rezidentă în mediul 

urban și 91,82 % din populația 

rezidentă în mediul rural.  

Extinderea sistemelor de 

colectare a deșeurilor 

municipale în mediul rural- arie 

de acoperire minim 90% 

Termen: 2009 
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Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire la nivelul jud. Brașov 

Modernizarea sistemelor 

actuale de colectare și transport 

Termen: permanent 

Îndeplinit 

parțial 

În județ au fost amenajate platforme 

colective de colectare a deșeurilor, 

transportul se realizează cu 

autogunoiere compactoare 

Implementarea sistemelor de 

colectare selectivă a 

materialelor valorificabile, 

astfel încât să se asigure 

atingerea obiectivelor 

legislative referitoare la 

deșeurile de ambalaje și a 

deșeurilor biodegradabile 

Termen: permanent 

Indeplinit 

parțial 

Sunt implementate sisteme de 

colectare separată a deșeurilor de 

ambalaje (gestionate de operatorii de 

salubritate și de către colectori 

autorizați), dar nu la nivelul întregii 

populații a județului.  

Construirea de staţii de transfer 

pe baza de studii de fezabilitate  

Termen: corelat cu anii de 

închidere a depozitelor 

neconforme 

Indeplinit 

parțial 

Nu toate localitățile deservite de 

depozite de deșeuri neconforme au 

realizat stații de transfer care să 

asigure transferul deșeurilor către 

depozitul conform. Unele dintre 

localități au realizat stații de sortare 

care tratează și deșeuri reziduale, 

eliminând necesitatea unei stații de 

transfer. Zonele Zărnești, Râșnov și 

Rupea  nu au astfel de stații de 

transfer, asigurând transportul direct 

al deșeurilor către depozitul conform. 

La Râșnov există o stație de transfer 

privată care însă este în conservare. 

Tratarea 

deșeurilor/ 

Promovarea 

tratării 

deșeurilor în 

vederea 

asigurării unui 

management 

ecologic rațional 

Încurajarea tratării deșeurilor în 

vederea valorificării (materiale 

și energetice), diminuării 

caracterului periculos și 

diminuării cantităților de 

deșeuri eliminate final 

Termen: permanent 

Îndeplinit 

parțial 

Au fost puse în funcțiune câteva stații 

de sortare a deșeurilor municipale 

(realizate prin fonduri publice și 

private) dar care nu au condus la o 

diminuare semnficativă a cantităților 

de deșeuri eliminate prin depozitare 

Deșeuri 

biodegradabile 

/ Reducerea 

cantității de 

deșerui 

biodegradabile 

depozitate 

Reducerea cantităţii de deşeuri 

biodegradabile municipale 

depozitate la 75 % din 

cantitatea totală (exprimată 

gravimetric) produsă în anul 

1995 in judet  

Termen : 2010 

Indeplinit 

Cantitatea de deșeuri biodegradabile 

generată în 2010 a fost estimată la 

58410 tone17. Din această cantitate nu 

s-a tratat nicio cantitate astfel că 

întreaga cantitate se prezumă că a 

fost eliminată pe depozit (dar ținta 

pentru acest an a fost de 100.082 t 

permise la depozitare, reprezentând 

75% din totalul generat în 1995) 

 

17 Conform Raport privind starea factorilor de mediu pentru anul 2014 
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Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire la nivelul jud. Brașov 

Reducerea cantităţii de deşeuri 

biodegradabile municipale 

depozitate la 50 % din 

cantitatea totală (exprimată 

gravimetric), produsă în anul 

1995 in judet  

Termen : 2013 

Neîndeplinit 

Cantitatea de deșeuri biodegradabile 

generată în 2014 a fost estimată la 

80216 tone18. Din această cantitate s-

au tratat 150 tone prin compostare 

(SC ECOSISTEM Victoria), restul se 

prezumă că a fost eliminată pe 

depozit (ținta pentru acest an a fost de 

66.721 t permise la depozitare, 

reprezentând 50% din totalul generat 

în 1995) 

Reducerea cantităţii de deşeuri 

biodegradabile municipale 

depozitate la 35 % din 

cantitatea totală (exprimată 

gravimetric), produsă în anul 

1995 in judet  

Termen : 201619 

Neîndeplinit 

Cuantificarea acestei ținte se va 

realiza în 2021. Probabilitatea 

atingerii acestei ținte este minimă, 

având în vedere că nu există o 

îmbunătățire a sistemului de 

gestionare a deșeurilor referitoare la 

tratarea deșeurilor biodegradabile în 

vederea reducerii cantității lor 

Eliminarea 

deșeurilor: 

Eliminarea 

deșeurilor în 

conformitate cu 

cerințele 

legislației în 

domeniul 

gestiunii 

deșeurilor în 

scopul protejării 

sănătății 

populației și a 

mediului 

Promovarea eliminarii 

deseurilor pe depozitele 

conforme  

Termen: permanent Îndeplinit  

Depozitul Ecologic Zonal Brașov de 

Deșeuri Nepericuloase este funcțional 

din 2004 

În județul Brașov acesta este singurul 

depozit conform 

Sistarea activității celor 9 

depozite neconforme clasa b din 

zona urbană:  

 

Îndeplinit 

S-a realizat sistarea depozitării pe cele 

9 depozitare: Făgăraș; 

Victoria; Rupea; Râșnov; Zărnești; 

Codlea; Brașov; Săcele, Predeal 

Închiderea și monitorizarea 

postînchidere a celor 9 depozite 

de deșeuri neconforme clasa 

„b” 

Termen: Corelat cu calendarul 

de sistare a activității Îndeplinit 

parțial 

Depozitul Predea a fost ecologizat 

prin propcedura simplificată de către 

Primăria Predeal.  

Lucrările de închidere ale celor 8 

depozite de deșeuri neconforme 

rămase se vor realiza din fonduri 

AFM în 2020 și 2021; pentru 

depozitul Brașov, fondurile vor fi 

asigurate fie de Primăria Mun. 

Brașov, fie din alte fonduri; depozitul 

Rupea va fi închis și ecologizat prin 

fonduri POIM 

Închiderea și ecologizarea 

tuturor spațiilor de depozitare 

din zona rurală (159) 

Termen:16 iulie 2009 

Îndeplinit 

Toate depozitele rurale au fost 

închise și ecologizate prin metoda 

simplificată 

 

18 Conform Raport privind starea factorilor de mediu pentru anul 2015 
19 România a obținut o derogare pentru îndeplinirea acestui obiectiv în anul 2020. 
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Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire la nivelul jud. Brașov 

Deșeuri 

voluminoase: 

Gestionarea 

corespunzătoare 

cu respectarea 

principiilor 

strategice și a 

minimizării 

impactului 

asupra mediului 

și a sănătății 

umane 

- Implementarea sistemului de 

colectare bianuală a deșeurilor 

voluminoase de la populație de 

către firmele de salubrizare; 

Termen: începând cu 1 ian 2008 

 

Indeplinit 

parțial 

Conform datelor transmise de 

operatorii de salubritate, în anul 2018 

au fost colectate aproximativ 97,23 

tone de deșeuri voluminoase (în 

marea lor majoritate mobilă veche), 

față de perioada 2013-2017 când s-a 

raportat colectarea a 0 tone.  

Valorificarea potențialului util 

și/sau energetic a deșeurilor 

voluminoase;  

Termen: permanent 

Neîndeplinit 

Cantitățile de deșeuri voluminoase se 

regăsesc pe depozitul conform 

 

4.2.9 Proiecte existente privind gestionarea deșeurilor 

Pentru județul Brașov, în cadrul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor sunt propuse 

următoarele investiții: 

▪ Investiții în extinderea sistemului de colectare separată și transport a deșeurilor în valoare 

de cca 13,885 mil euro (5,444 mil euro pentru colectarea deșeurilor reziduale, 5,803 mil 

euro pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și 2,638 mil euro pentru colectarea 

separată a biodeșeurilor) 

▪ Construirea unei instalații de digestie anaerobă cu capacitate de 35.000 t/an 

▪ Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică cu capacitate de 65.000 t/an 

▪ Investiții în extinderea/construirea de noi capacități de depozitare în valoarea de 1,922 mil 

euro 

▪ Investiții pentru închiderea depozitelor neconforme în valoarea de 7,2 mil euro 

De asemenea, un document strategic în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor îl reprezintă 

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), ce conţine obiective tematice, 

priorităţi de investitii şi obiective specifice pe baza cărora sunt alocate fondurile europene. 

Astfel, în cadrul acestui Program de finanțare, Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectul 

specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România, dezvoltă condițiile specifice de accesare a fondurilor 

pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, fiind vizate, printre altele, 

următoarele tipuri de proiecte: 

A. Proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și 

reabilitarea de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea 

sistemelor de colectare separată; construcţia de instalații de transfer și instalații pentru 
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valorificarea/tratarea deșeurilor, platforme de compostare şi unități de compostare individuală, 

staţii de tratare mecano-biologică ş.a.:  

A1. Proiecte noi integrate a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013, dar nu au fost 

finalizate în timp pentru demararea implementării (în acord cu prevederile PNGD)  

A2. Proiecte noi integrate/ individuale în acord cu prevederile PNGD și care să fie complementare, 

după caz, investițiilor deja realizate, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de 

management integrat în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului. 

Operațiunile care se pot dezvolta în cadrul acestor acțiuni cuprind printre altele: 

▪ Plan Județean pentru Gestionarea Deșeurilor/ actualizare Master Planul Județean (după 

caz)20  

▪ elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza 

Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc), precum și 

documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare21
  

▪ implementarea/extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor provenite de la 

gospodării  

▪ constuctia de centre de colectare pentru pregatirea pentru reutilizare a deseurilor  

▪ construcţia/modernizarea stalațiilor de transfer, statiilor de sortare, statiilor de compostare si 

şi achizitia de unități de compostare individuală  

▪ construcţia/modernizarea instalatiilor de tratare mecano-biologică  

▪ constuctia de instalatii de digestie anaeroba pentru biodeseuri colectate separat la sursă  

▪ închiderea și reabilitarea de depozite neconforme, inclusiv a sistemului de colectare a 

levigatului, a sistemului de extragere a biogazului  

▪ deschiderea/extinderea de noi depozite  

▪ asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate (inclusiv conştientizarea 

publicului si studii privind colectarea separata a biodeseurilor) etc;  

▪ consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de 

management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale (întărirea capacității 

instituționale a beneficiarilor prin organizarea sesiunilor de instruire/training, inclusiv “on the 

job training” în sectorul de management integrat al deșeurilor (studiu de fezabilitate, analiza 

cost beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea cererilor de finanțare, 

gestionarea nămolului etc)  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI ISO Mediu Brașov prin Consiliul Județean Brașov, 

membru al ADI, este solicitantul eligibil recomandat în cadrul Ghidului POIM în vederea obținerii 

finanțării pentru proiecte de tip A.1. 

 

20 In cazul in care acestea nu au fost propuse ca finanțare prin activitatea de tip E si sunt activitati finantate din 

fonduri proprii si sunt desfasurate anterior depunerii aplicatiei   
21 In cazul in care acestea nu au fost propuse ca finanțare prin activitatea de tip E si sunt activitati finantate din 

fonduri proprii si sunt desfasurate anterior depunerii aplicatiei   
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Până la implementarea proiectului mai sus menționat, sunt încă funcționale câteva alte proiecte, 

realizate prin fonduri PHARE CES (2003-2006), dar și proiecte proprii ale operatorilor de 

salubrizare. Unele din aceste proiecte funcționale au fost descrise deja la cap. 4.2.3. și 4.2.4. Aceste 

proiecte sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 4-42 Proiecte existente de gestionare a deșeurilor 

Denumire 

proiect 

Componente ale 

proiectului 

Capacităti 

proiectate 

Localități 

arondate 

Stadiul 

funcționării 

Centru zonal de 

colectare 

selectivă, 

compactare și 

valorificare a 

deșeurilor în 

comuna Prejmer 

Stație de transfer 

Stație de sortare 

Echipamente de 

colectare selectiva 

Unităti de compostare 

individuală 

20.000 t/an 

deșeuri sortate și 

transferate 

Prejmer, 

Târlungeni, 

Budila, Teliu, 

Vama Buzăului  

In operare, operator 

SC Hidro Sal SA  

Proiect regional 

pentru 

implementarea 

unui sistem 

eficient de 

gestionare a 

deșeurilor Eco-

Sistem Victoria 

Stație de sortare, 

statie de transfer 

Statie de compostare 

Echipamente de 

colectare selectivă 

4800 t/an  

 

4.000 t/an 

 

oraș Victoria, 

Arpaș, Ucea, 

Vistea, Drăguș, 

Sâmbăta, 

Cărțișoara 

In operarea, 

operator SC 

ECOSISTEM 

Victoria SA 

Stație de transfer 

Râșnov 

Stație de transfer 20.000 t/an Râșnov, Bran, 

Zărnești, Șinca, 

Vulcan, 

Cristian, Poiana 

Mărului 

În conservare, 

proiect privat (SC 

FIN-ECO SA)  

Sistem de 

gestionare a 

deșeurilor 

menajere în zona 

turistică Bran 

Platforme de 

depozitare, 

Echipamente de 

colectare selectivă și 

reziduală 

Mașini de colectare 

- Zona turistică 

Bran 

In operare, 

operatorul public 

SC Utilități Publice 

Bran SRL 

Managementul 

deșeurilor în 

comunele 

Augustin și 

Ormeniș 

Platforme de 

depozitare, 

Echipamente de 

colectare selectivă și 

reziduală 

Mașini de colectare 

Unități de compostare 

individuale 

- Augustin și 

Ormeniș 

In operare, 

operatorii: S.C.  

RECYCLING 

GRUP SERVICE 

S.R.L. 

 

Sistem de 

colectare și 

transport al 

Platforme de 

depozitare, 

- Recea 

Lisa 

In operare, 

operatorul , SC 
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Denumire 

proiect 

Componente ale 

proiectului 

Capacităti 

proiectate 

Localități 

arondate 

Stadiul 

funcționării 

deșeurilor 

menajere pe raza 

comunelor 

Recea, Lisa și 

Voila 

Echipamente de 

colectare selectivă și 

reziduală 

Mașini de colectare 

Voila ECOSAL RE-

LI_VO SA 

Sistem de 

colectare și 

transport deșeuri 

menajere pe raza 

comunelor 

Șercaia, Șinca, 

Șinca Nouă, 

Comăna, Părău și 

Mândra 

Platforme de 

depozitare, 

Echipamente de 

colectare selectivă și 

reziduală 

 

- Șercaia, Șinca, 

Șinca Nouă, 

Comăna, Părău 

și Mândra 

În operare, 

operatorul SC 

Comprest SA 

Deschidere punct 

de colectare si 

selectare a 

deseurilor 

reciclabile 

in cladiri 

existente 

Hala sortare deșeuri 

reciclabile 

10 t/lună Oraşul Rupea, 

Ticuşu, 

Homorod, 

Jibert, Racoş, 

Caţa şi Ungra 

Serviciul Public 

Rupea SRL (proiect 

privat, în procedură 

de reglementare) 

Funcționare până la 

intrarea în 

funcțiune a SMID 

Brașov 

 

4.3 Deșeuri periculoase municipale 

Conform Listei europene a deșeurilor, următoarele categorii fac parte din deșeurile municipale 

periculoase. 

Tabel 4-43 Lista europeană a deșeurilor municipale periculoase 

Cod deșeu Tip deșeu 

20 01 13* Solvenți 

20 01 14* Acizi 

20 01 15* Alcali 

20 01 17* Fotochimice 

20 01 19* Pesticide 

20 01 21* Tuburi fluorescente și alte deșeuri care conțin mercur 

20 01 23* Echipamente scoase din funcțiune, care conțin clorofluorcarburi 

20 01 26* Uleiuri și grăsimi, altele decât cele mentionate în 20 01 25 

20 01 27* Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini care conțin substanțe periculoase 

20 01 29* Detergenți care conțin substanțe periculoase 

20 01 31* Medicamente citotoxice și citostatice 

20 01 33* Baterii și acumulatori incluși la 16 06 01,16 06 02 sau 16 06 03 
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Cod deșeu Tip deșeu 

20 01 35* 
Echipamente electrice și electronice scoase din funcțiune, altele decât cele 

menționate la 20 01 21 și 20 01 23 conținând componente periculoase 

20 01 37* Lemn conținând substanțe periculoase 
(Sursă: HG nr. 856/2002) 

4.3.1 Cantități de deșeuri periculoase municipale generate și colectate 

În perioada de analiză pentru PJGD Brașov, conform datelor statistice, cantitățile de deșeuri 

periculoase municipale provenite de la persoane fizice colectate separat sunt extrem de mici, și sunt 

doar deșeuri de baterii și acumulatori. 

Tabel 4-44 Evoluția cantităților de deșeuri periculoase din deșeurile municipale colectate, valorificate și 

eliminate în județul Brașov 

Cantități de deșeuri periculoase colectate (tone/an) 

Operațiunea 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Colectat 0 0 0,17 0,18 - - 

Valorificat 0 0 0,17 0,18 - - 

Eliminat 0 0 0 0 - - 
(Sursa Chestionare COL-TRAT 2014-2019) 

Colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale nu este extinsă la nivel 

național, cantitățile colectate fiind extrem de reduse. După colectare acestea sunt stocate temporar 

și transportate spre eliminare la instalațiile de eliminare existente a deșeurilor periculoase. 

Conform datelor EUROSTAT, media de generare a deșeurilor municipale periculoase în România 

a fost de 2 kg/locuitor/an în 201622. În cazul UE-28 media de generare a fost de 5 kg/locuitor/an în 

2014 crescând la 7 kg/locuitor/an în 2016. 

4.3.2 Gestionarea deșeurilor periculoase municipale  

Conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare, autoritățile administrației publice locale au ca obligație să „asigure și să răspundă pentru 

colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, 

inclusiv a deșeurilor menajere periculoase”. De asemenea, trebuie să asigure „spațiile necesare 

pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de 

deșeu, precum și funcționalitatea acestora”. 

Opțiunile de colectare prevăzute sunt campaniile de colectare periodice, prin puncte de colectare 

fixe temporare, conform unui program anual stabilit la începutul anului. 

Există și posibilitatea ca anumite categorii de deșeuri municipale periculoase să poată fi colectate 

prin magazinele care asigură desfacerea produselor respective înainte de a deveni deșeuri (ulei uzat, 

 

22 Metodologia de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) 
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baterii și acumulatori uzați, medicamente expirate), dar nu a putut fi identificată o evidența a 

cantităților de deșeuri periculoase colectate în acest mod.  

Conform datelor statistice până la nivelul anului 2019, nu există informații cu privire la cantități de 

deșeuri periculoase municipale colectate separat de operatorii de salubrizare.  

Cantitățile de deșeuri menționate în tabelul anterior provin din activitatea desfășurată de către 

operatori economici autorizați pentru colectarea deșeurilor. 

4.3.3 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind deșeurile municipale din 

PJGD anterior 

Tabel 4-45 Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea deşeurilor periculoase 

municipale 

Obiectiv Țintă 
Grad de 

îndeplinire 
Mod de 

îndeplinire 
Gestionarea 

corespunzătoare cu 

respectarea 

principiilor 

strategice şi a 

minimizării 

impactului asupra 

mediului şi 

sănătăţii umane 

1. Implementarea colectării selective a 

deșeurilor periculoase din deșeurile 

municipale de către firmele de salubrizare 

Începând 

cu 1 

ianuarie 

2008 

Nu există 

informații 

2. Tratarea deșeurilor periculoase menajere în 

vederea eliminării 
Permanent 

Nu există 

informații  

4.4 Ulei uzat alimentar 

Uleiurile și grăsimile comestibile (cod deșeu: 20 01 25 și 20 01 26*) reprezintă o categorie aparte 

a deșeurilor alimentare, în special datorită potențialului lor de poluare a solului și apelor în cazul 

unei gestionări defectuoase, cum ar fi eliminarea în canalizare. 

Nu există cerințe legislative specifice pentru această categorie de deșeuri (hotărârea de guvern care 

reglementează gestionarea uleiurilor uzate are ca obiect numai uleiurile uzate minerale). Dacă 

operatorii economici din industria HORECA sunt obligați să colecteze separat uleiurile uzate 

alimentare ca pe orice altă categorie de deșeuri generată (obligație care apare și în autorizațiile de 

mediu), populația nu are stabilită această obligativitate prin niciun act normativ. 

În România nu există o practică extinsă privind colectarea uleiului uzat alimentar de la populație. 

Există o serie de asociații neguvernamentale care derulează proiecte în cadrul cărora uleiului uzat 

alimentar este ridicat de la generator (București, Timișoara, Constanța).  

Populația mai poate duce uleiul uzat la benzinării sau la centrele operatorilor economici care 

colectează uleiul uzat din sectoarele HORECA. 

Operatori economici autorizați pentru colectarea uleiurilor uzate alimentare la nivelul județului 

Brașov, conform raportărilor APM, sunt: SC Rian Consult SRL, SC Waste Professional SRL, SC  

Industrial Proces Paper SRL, SC New Pamafer SRL, SC Comprest SRL, SC Nenvic SRL, SC Pan 

Recycling SRL, SC Ale Bio Range SRL, SC Krogan Reciclare SRL, SC Rop Rias SRL, SC Remat 
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Brașov SA, SC Silnef SRL, În perioada de analiză, nu există date privind cantitățile de ulei uzat 

alimentar generate și colectate de la persoane fizice. Datele privind cantitățile de ulei uzat alimentar 

colectate de la generatori (altele decât persoanele fizice) sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 4-46 Evoluția cantităților de uleiuri uzate alimentare colectate 

Anul Colectat (tone) Valorificat (tone)* Eliminat (tone) 

2014 35,62 31,77 0 

2015 39,81 46,88 0 

2016 52,92 53,99 0 

2017 26,32 26,32 0 

2018 12,14 11,87 0 

2019 4,60 1,43 0 

Uleiurile uzate colectate sunt predate pentru valorificare, către agenți economici autorizați, astfel: 

• SC SILNEF SRL (20 01 25;20 01 26*, AM 125/08.05.2012, revizuita la data de 17.10.2016, 

valabilitate 08.05.2022; 

• SC RIAN CONSULT SRL (20 01 25;20 01 26*, AM nr. 159/28.05.2012, valabilitate 10  

ani); 

• SC NEW PAMAFER SRL (20 01 25;20 01 26*, AM nr. 28/03.03.2016, revizuită la 

07.11.2016, revizuită la 23.09.2019 valabilă până la 03.03.2021; 

• SC PROGREEN T.A.T. SRL (20 01 25;20 01 26*, AM nr. 42/28.06.2018, revizuită la data 

de 20.05.2019) valabilitate 28.06.2023); 

• SC ROP RIAS SRL (20 01 25, AM 102/27.10.2016. revizuită la data de 22.11.2017, 

valabilitate 27.10.2021); 

• SC REMAT MUELLER - GUTTENBRUNN SRL (20 01 26*, AM 173/ 25.06.2012 , 

valabila 10 ani); 

Documentele de planificare anterioare de la nivel național și județean nu au stabilit ținte sau acțiuni 

de luat în domeniul gestionării deșeurilor alimentare. 

Deficiențe cheie. Aspecte care necesită îmbunătățite 

Aspectele identificate de PNGD 2014-2020 referitoare la deșeurile alimentare sunt următoarele: 

▪ Lipsa unei definiții armonizată a „deșeurilor alimentare” ceea ce face dificilă măsurarea, 

dezvoltarea unor politici adecvate de reducere și monitorizarea succesului/eșecului acestor 

politici; 

▪ Implementarea la o scară foarte redusă a colectării separate a deșeurilor alimentare în 

vederea valorificării; 

▪ În cazul deșeurilor alimentare rezultate de la populație și din serviciile alimentare, 

colectarea separată din deșeuri menajere și similare s-a realizat într-o proporție foarte mică, 

cea mai mare parte a deșeurilor fiind colectate în amestec; 

▪ Existența unui număr redus de instalații pentru valorificarea deșeurilor alimentare; 

▪ Lipsa măsurătorilor și raportărilor specifice pentru deșeurile alimentare ceea ce face dificilă 

evaluarea cantității, a originii și a evoluției acestora de-a lungul timpului; 
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▪ Lipsa la nivel național a unui sistem de colectare a uleiului uzat alimentar de la populație și 

lipsa de informare și conștientizare cu privire la impactul pe care îl are gestionarea greșită a 

acestui tip de deșeu. 

4.5 Deșeuri de ambalaje 

4.5.1 Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate  

Legea nr. 249/2015 (*actualizată*) privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje stabilește măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor 

de ambalaje și, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor 

forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor 

astfel de deșeuri. 

Sunt supuse prevederilor legii toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care 

au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile 

populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de 

generare. 

În conformitate cu prevederile legislative, toți actorii implicați în introducerea pe piață a 

ambalajelor și a generării/gestionării deșeurilor de ambalaje au obligația raportării anuale la 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

Cantitățile de deșeuri de ambalaje introduse pe piață la nivel național sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 

Tabel 4-47 Cantități de ambalaje introduse pe piață la nivel național, total și pe tip de material, 2011-2016 

Tip 

materiale 
Cantitatea de ambalaje introduse pe piață (tone) 

2011 2012 2013 2014 2015 2018 
Sticlă 139.730 160.259 149.205 164.521 194.347 210.027 
Plastic 278.810 298.042 290.279 336.818 359.036 348.794 
Hârtie/carton 293.100 303.108 311.578 388.017 441.764 427.434 
Metal 55.230 58.333 54.406 65.666 66.830 64.006 
Lemn 225.540 239.774 248.660 289.691 334.573 299.876 
Altele 100 41 11 24 11 31 
TOTAL 992.510 1.059.557 1.054.139 1.244.737 1.396.562 1.350.168 

 (Sursa: ANPM,date ambalaje 2019) 

Se consideră că, la nivelul unui an calendaristic, cantitatea de deșeuri de ambalaje generate este 

egală cu cantitatea de ambalaje puse pe piață. 

Din tabel rezultă o creștere constantă a cantității de ambalaje puse pe piață, cu excepția anului 2013 

când scăderea este nesemnificativă, în perioada de referință înregistrându-se o creștere cu 13%, cu 

cea mai mare creștere în 2014 de peste 18%. 

4.5.2 Gestionarea deșeurilor de ambalaje 

Colectarea  
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Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, 

cu modificările și completările ulterioare, prevede ca operatorii economici care introduc pe piață 

ambalaje și produse ambalate sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deșeuri 

pe teritoriul național. Responsabilitățile se pot realiza: 

▪ individual; 

▪ prin transferarea responsabilităților, pe baza de contract, către un operator economic 

autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. 

Colectarea deșeurilor de ambalaje la nivelul județului Brașov se realizează atât de către colectori 

autorizați care au contracte de reciclare cu reciclatori autorizați și care colectează din industrie și 

comerț, dar și de la populație, cât și prin operatorii de salubritate care au contract cu operatori care 

au preluat responsabilitatea gestionării ambalajelor sau cu reciclatori/valorificatori. Cantitățile de 

deșeuri de ambalaje colectate de către operatorii de salubrizare sunt prezentate la capitolul 4.2.  

La nivelul județului Brașov sunt autorizați la nivelul anului 2020, un număr de 100 de operatori 

colectori de deșeuri de ambalaje. Numărul acestor operatori este de așteptat să crească în perioada 

următoare, datorită aplicării prevederilor OUG nr. 74/2018 prin care se modifica Legea nr. 

249/2015. 

Conform ultimele modificări legislative ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (prin OUG nr. 74/2018): 

• Art.8 - Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie ambalaje 

folosite de la populaţie prin puncte de colectare au obligaţia să notifice desfăşurarea 

activităţii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde 

îşi desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acesteia cantităţile de deşeuri de 

ambalaje colectate de la persoanele fizice; 

• Art 9 - Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de 

ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora au obligaţia să se înregistreze 

la nivelul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoară 

activitatea şi să raporteze trimestrial acestora cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate 

de la persoanele fizice; 

• Art. 10 - În cazul achiziţiei ambalajelor de la populaţie prin metodele prevăzute la alin. (8) 

şi alin.(9), operatorii economici colectori autorizaţi au obligaţia să aibă o evidenţă şi să 

raporteze distinct cantităţile achiziţionate prin fiecare metodă 

Cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate în perioada 2014-2019, sunt prezentate în tabaelul de 

mai jos. 

Tabel 4-48 Cantități de deșeuri de ambalaje colectate în județul Brașov, 2014-2019 
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Tip 

materiale 

Cantitatea de ambalaje (tone) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeu de 

hârtie/ 

carton 

(15.01.01) 

14.637,03 13.244,502 15.283,714 12.008,763 11.246,75 7.246,88 

Deșeu de 

plastic 

(15.01.02) 

5.802,166 6.717,683 9.789,958 5.349,272 4.115,134 3.715,35 

Deșeu lemn 

(15.01.03) 
5.953,087 7.530,568 10.052,418 9.940,195 4.011,106 5.661,45 

Deșeu metal 

(15.01.04) 
4.825,548 6.765,607 1.364,569 1.775,749 2.204,384 961,02 

Deșeu de 

sticlă 

(15.01.07) 

394,428 147,833 102,786 399,543 610,282 275,38 

TOTAL 31.612,259 34.406,193 36.593,445 36.558,543 22.187,656 17.859,7 

(Sursa:Chestionare APM, date operator) 

Din tabelul de mai sus se poate observa că există o variație neuniformă a cantităților colectate în 

perioada analizată, cea mai mare cantitate de deșeuri de ambalaje colectată fiind înregistrată în anul 

2016. De asemenea, din totalul deșeurilor de ambalaje colectate, ponderea cea mai mare o au, în 

toți anii deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, urmate de deșeurile de ambalaje de lemn, cea mai 

mică pondere fiind a deșeurilor de ambalaje de sticlă (probabil datorită lipsei infrastructurii de 

tratare/reciclare a acestei categorii de deșeuri). 

Figura 4-18 Cantități de deșeuri de ambalaje colectate în județul Brașov, 2014-2019 

 

Gestionarea efectivă a deșeurilor de ambalaje se realizează prin operatorii de colectare respectiv 

tratare. Informații privind acești operatori, precum și instalațiile de reciclare sunt prezentate în 

tabelul următor.
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Tabel 4-49 Lista operatori economici colectori de deșeuri de ambalaje, județul Brașov, 2020 

Nr crt 

Agent economic 
Deșeuri 

acceptate 

(cod) 
Punct de lucru Autorizatie de mediu 

1. SC STE SO SAMAC SRL - Brasov, str. Linia VI Darste nr. 6 În procedura de autorizare  

2. 
SC REMAT MUELLER - 

GUTTENBRUNN SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10* 

15 01 11* 

Codlea, 

str.Câmpul Alb nr.1, judet Brașov 

Nr. 291/06.09.2012 valabilă 06.09.2022 

 

3. 
SC REMAT MUELLER - 

GUTTENBRUNN SRL 

15 01 01  

15 01 02 

Victoria, 

str.Pietii nr.5, judet Brașov 
Nr. 173/ 25.06.2012 , valabilă 10 ani 

4. SC SILNEF SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

Brașov, str.Zizinului nr.121, județ Brașov Nr. 90/18.05.2020 valabilă10 ani, 

5. SC SILNEF SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04 

15 01 07 

Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 2A, județ Brașov 

Nr. 65/26.03.2020, îsi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 

6. SC SILNEF SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

Codlea,  

str. Venus f.n. 

Nr.125/08.05.2012, 

valabilitate 10 ani 

7. SC REMAT BRASOV SA 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

 

Brașov, str.Timișul Sec nr.1, județ Brașov 
Nr. 80/05.12.2018, viza anuală 
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Nr crt 

Agent economic 
Deșeuri 

acceptate 

(cod) 
Punct de lucru Autorizatie de mediu 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10* 

15 01 11* 

8. 

SC REMAT BRAȘOV SA 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

Brașov, str. Calea Feldioarei nr.24 

Nr.50/29.05.2019 

Isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in 

care beneficiarul acesteia obtine viza anuala 

9. 

SC REMAT BRAȘOV SA 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

Făgăraș str.Vlad Țepeș nr.31 

Nr. 9/08.01.2020 îsi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 

10. 

SC REMAT BRAȘOV SA 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

Rupea str Târgului nr.36 

Nr. 10/08.01.2020, isi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 

11. 

SC REMAT BRAȘOV SA 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

Zărnești str.Plaiul Foii nr.39 

Nr.11/08.01.2020, isi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 
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15 01 07 

15 01 09 

12. SC REMAT BRAȘOV SA 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

15 01 06 

Prejmer, Str. Pajistei, nr. 1041, jud. Brașov 

Nr. 29/15.01.2020, isi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 

13. SC REMAT VEST SA 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

Rupea 

str Pajiștii, nr. 4, județ Brașov 
Nr. 336/01.08.2013, valabilitate 10 ani 

14. SC RIAN CONSULT SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

Rasnov, Ferma Zootehnică nr.7 Cheia Nr. 159/28.05.2012, valabilitate 10 ani 

Sercaia, str.Oltului nr.253C 
Nr. 03 BV/28.10.2015 , valabilitate 10 ani 

pana la 28.10.2025 

15. SC MULTIPLAST SRL 15 01 02 Brasov, str.Zizinului nr.109Bis Nr. 96/16.09.2019, valabilitate 16.09.2024  

16. 
SC WASTE PROFESSIONAL 

SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10* 

15 01 11* 

Brasov, str.Zizinului nr.111(in incinta Comat 

SA) 

Nr.104/03.06.2020 Isi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 

17. SC VRANCART SA - Stupini, str.Torsului nr.5 În procedura de reglementare 

18. 
SC INDUSTRIAL PROCES 

PAPER SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 06 

Brașov, 

com.Hălchiu,str.Feldioarei f.n.,DN13 

Nr. 127/11.05.2011, valabilitate 10 ani, pana 

la 11.05.2021 
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19. 
SC INDUSTRIAL PROCES 

PAPER SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10* 

Brașov,  

Com.Hălchiu, str. Bodului, nr. 738 B, judet 

Brașov 

Nr 346/07.08.2013 

valabilitate 10 ani, până la 07.08.2023 

20. 

SC INDUSTRIAL PROCES 

PAPER SRL, TRANSFER DE 

LA RECYCLING GROUP 

SERVICE 

15 01 01  

15 01 02 

Săcele  

str. Avram Iancu, nr. 62, județ Brașov 

Nr. 376/10.09.2013 

valabilă până la 10.09.2023 

21. SC RATIONAL SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 04 

Brasov,or.Rupea,str.Muncii, nr.11 A Nr.99/11.04.2011, 10 ani,  

22. 
SC BOCOVA CONSTRUCT 

SRL 

15 01 04  

15 01 07 
Brașov, str. Zizinului nr.111 Nr.64/29.05.2019  

23. 
SC BOCOVA CONSTRUCT 

SRL 
15 01 04 Hărman, str. Gării, nr. 678, județ Brașov Nr. 32/31.01.2011, valabilitate 10 ani 

24. BOCOVA CONSTRUCT SRL 15 01 04 Brașov, str. Grigore Ureche, nr. 14 Nr. 155/20.06.2011, valabilitate,  20.06.2021 

25. 
SC OVI'S SCRAPMETAL SRL 

transfer de la Bocova Construct 
15 01 02 

com. Halchiu, str. Ghimbavului  nr. 37, judet 

Brașov 
Nr. 93/04.04.2011 valabilitate 10 ani, 

26. SC ECO FINEST 2011 SRL 
15 01 01  

15 01 02 
Brasov, Șos.Cristianului, nr.11,modulul 19 Nr.216/02.09.2011, 10 ani,  

27. SC ELARIN ANIFLOR SRL 15 01 04 
Teliu, str. T. Vladimirescu,  nr. 895A, judet 

Brașov 
Nr.85/04.04.2011, 10 ani,  

28. SC SORI CORPORATE SRL 15 01 04 Brașov, str.E.Teodoroiu, nr.44 Nr.18/17.01.2011, valabilitate 10 ani 

29. SC FIERO MAX SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 04 

Brasov, str.Caramidariei, nr.5 Nr.2/10.01.2011, 10 ani 

30 SC DANON RECICLARE SRL 15 01 02 Brasov, str.Zizinului  nr.123B Nr.266/02.11.2011, valabilitate 10 ani 

31. SC BIONEF CARTEL SRL 15 01 01 Brașov, str.Zizinului, nr.123H Nr.239/04.10.2011, 10 ani,  
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15 01 04 

32. SC MIHOVI SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

Brașov str.Caramidariei, nr.3 Nr.94/11.04.2011, 10 ani 

33. SC MIHOVI SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

Brașov, Calea Făgărașului, nr. 8 

Nr. 52/09.03.2020, valabila îsi păstrează 

valabilitatea pe toată perioada în care 

beneficiarul acesteia obține viza anuală 

34. SC ROMRECYCLING SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 04 

Brasov,com.Cristian,str.Brazilor, f.n. Nr.273/14.11.2011, 10 ani 

35. II IOVITA NICOLAE ADRIAN 15 01 04 Sânpetru str. Bisericii, nr. 541, judet Brasov 
Nr.65/08.07.2015 valabilă 

5 ani pana la 08.07.2020 

36. TOBU ȘTEFAN HORAȚIU II 15 01 04 
Codlea 

Str. Nouă, nr. 28, județ Brașov 

Nr.139/21.12.2015 valabilă 

5 ani pana la 21.12.2020 

37 
SC ECO RECICLE GHIMBAV 

SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

15 01 03 

15 01 07 

Ghimbav str. Făgărașului, nr. 44, jud. Brașov 

Nr. 85/14.11.2017 revizuită 12.11.2018 și își 

păstrează valabilitatea pe toata perioada în 

care beneficiarul acesteia obține viza anuală 

38. SC ANTONIO AMG SRL 
15 01 01  

15 01 02 
Făgăraș str. Oxigenului, nr. 11, judet Brasov 

Nr. 13/01.02.2016 valabila 5 ani pana la 

01.02.2021 . 

39. 
SC AVANTGARD 

RECYCLING SRL 
15 01 02 BRAȘOV str. Turnului, nr. 5, judet Brașov 

Nr.22/09.02.2016 valabila 5 ani pana la 

09.02.2021  

40. SC NEW PAMAFER SRL 
15 01 01  

15 01 02 

PREJMER Str. Brașovului, nr. 162, judet 

Brașov 

Nr.28/03.03.2016 valabila 5 ani, pana la 

03.03.2021  



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

135 

 

Nr crt 

Agent economic 
Deșeuri 

acceptate 

(cod) 
Punct de lucru Autorizatie de mediu 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10* 

15 01 11* 

41. SC BRELA INT SRL 15 01 03 BRAȘOV Str. Baciului, nr. 2, județ Brașov 
Nr.60/03.05.2016 valabila 5 ani pana la 

03.05.2021 

42. SC SALCO SERV SA 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 07 

15 01 10* 

 

Făgăraș str. Negoiu, nr, 147, judet Brasov,  

Nr. 19/16.01.2012 revizuită în 03.03.2015 și 

16.10.2018, 

își păstrează valabilitatea pe toată perioada în 

care beneficiarul acesteia obține viza anuală 

43. SC COMPREST SA 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 07 

15 01 10* 

 

Brasov, str.Vlad Tepes, nr.13 

Nr.93 din 16.09.2019 

Revizuita la data de 14.04.2020, isi pastreaza 

valabilitatea pe toata perioada in care 

beneficiarul acesteia obtine viza anuala. 

44. SC LOGITEH PROD SRL 15 01 03 BRASOV str. Carierei, nr. 127, jud Brasov 
Nr.228/25.07.2012, revizuita la data de 

02.10.2018 

45. SC DRAMAREX SRL 
15 01 01  

15 01 02 
Zarnesti, str. Toplita, nr. 80, judet Brasov 

Nr. 30/21.01.2013, revizuită la data de 

04.07.2017 si la data de 30.01.2019, cu viza 

anuala 

46. SC NENVIC SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

 

BRASOV str. Timis-Triaj, nr. 1, judet Brasov 

Nr.218/15.10.2014, revizuita la data de 

27.03.2018, valabilitate 10 ani 

47. SC PAN RECYCLING SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

Brașov str. Automotoarelor nr. 2, judetul Brasov 

Nr.40/29.05.2019 Isi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 
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15 01 06 

15 01 07 

48. 
SC TEHNOINVEST 

STEEL@SCRAP SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 07 

 

BRASOV Strada Timiș Triaj, nr. 6, judeș 

Brașov 

Nr.38/27.05.2019 Isi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuală 

49. 

SERVICIUL PUBLIC 

AQUASAL 

TRANSCARPATICA 

FUNDATA 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 07 

15 01 09 

 

FUNDATA sat Fundata, nr. 56, judet Brasov 

Nr.37/17.05.2019 Isi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza  

50. SC METALOREC IND SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 07 

RÂȘNOV str. Zona Gării, f.n., județ Brașov 

Nr.36/15.05.2019 Isi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 

51. SC ROGERO TOOLS SRL 15 01 02 
 

ȘERCAIA str. Gării, nr. 1, județ Brașov 

Nr.20/21.03.2019 Isi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala  

52. SC ALE BIO RANGE SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 10* 

CODLEA Str. Extravilan, nr. 1, judet Brasov 

Nr. 38/28.04.2017, revizuită la data de 

23.11.2017, data de 08.03.2018 și data de 

01.04.2019 

cu viza anuală 

53. SC FORSAL FRUITS SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

 

ȘOARȘ Sat Barcut, nr. 257, judet Brasov 

Nr.66/26.09.2018 Isi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuala 
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15 01 04 

15 01 07 

15 01 09 

54. 
PANAETACHE GEORGE 

BOGDAN I.I. 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 06 

15 01 07 

 

TĂRLUNGENI sat Tărlungeni, str. Zizinului, 

nr. 649, judet Brasov 

Nr.61/28.08.2018 Isi pastreaza valabilitatea pe 

toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuală 

55. 
PANAETACHE GEORGE 

BOGDAN I.I. 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 06 

15 01 07 

BRAȘOV, str. Zizinului, nr. 109 bis, județ 

Brașov 

Nr. 167/17.09.2020, Isi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada in care beneficiarul acesteia 

obtine viza anuală 

56. 
SC ECO CIVICA CENTER 

SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 07 

BRAȘOV unitatea 71, Parc industrial Metrom, 

judet Brasov 

Nr. 47/11.07.2018 , revizuită la data de 

08.01.2019 

cu viza anuală 

57. SC PROGREEN T.A.T. SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

1501 10* 

 

BRAȘOV str. Zizinului, nr. 123V, judet Brasov 

Nr. 42/28.06.2018, Rev. la data de 20.05.2019 

valabilitate 28.06.2023 

58. SC IVA KRON SRL 15 01 03 
BRAȘOV, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 38, hala 

9, județ Brașov, 
Nr.32/25.05.2018 valabilă până la 25.05.2023 

59. 
SC M.N.V. LEMN BRAȘOV 

SRL CUI 21990083 

15 01 01,  

15 01 02, 

15 01 03 

15 01 06 

ZĂRNEȘTI str. Aleea Uzinei, nr. 1A, hala 351, 

judet Brasov, 
Nr.17/20.03.2018, valabilă până la 20.03.2023  
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60. SC KIND RO SRL 15 01 03 
ZĂRNEȘTI Str. Aleea Uzinei, nr. 1A, hala 351, 

judet Brasov, 
Nr.11/13.02.2018 valabilitate 5 ani 

61. SC AUTO MARF GIL SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

FELDIOARA Sos. Feldioarei, DN 13, judet 

Brașov 

Nr. 36/18.04.2017  

valabila 5 ani  

62. SC CONSULT PAPER SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 06 

15 01 07 

HĂLCHIU sat Hălchiu, str. Feldioarei, F4, DN 

13, km 11+700, ferma Barsa 11, nr. 1, judet 

Brașov 

Nr. 45/26.05.2017 valabila 5 ani,  

63. SC B.R. COURIER SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 07 

FĂGĂRAȘ 

str. Vlad Tepes, nr. 141, județ Brașov 

Nr. 75/04.09.2017 valabila 5 ani pana la 

04.09.2022  

64. SC PRO SOFT SRL 15 01 03 
BRAȘOV 

Str. Zizinului, nr. 121, județ Brașov 

Nr. 71/29.08.2017 valabila 5 ani pana la 

29.08.2022  

65. 
SC RECYCLE UNIVERSAL 

SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 04 

UCEA sat Corbi, nr. 135, județ Brașov 
Nr. 82/13.11.2017 valabila 5 ani pana la 

13.11.2022  

66. SC OLNEF SRL  15 01 04 FĂGĂRAȘ str. Ciocanului, nr. 2, judet Brașov 
Nr. 83/15.11.2017 valabila 5 ani,pana la 

15.11.2022  

67. 
SC KROGAN RECICLARE 

SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

BRAȘOV str. Zaharia Stancu, nr. 5, in incinta 

societatii REUTCOM UTB SA, judet Brasov 

Nr. 93/29.12.2017 valabila 5 ani pana la 

29.12.2022  
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15 01 07 

15 01 09 

68. 
 

SC GREENTECH S.A. 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

BRASOV Str. Torsului, nr. 5, incinta depozit 

nr. 3, judet Brasov 

Nr. 71/13.05.2016 revizuita in 05.12.2016 

valabila 5 ani, pana la 13.05.2021  

69. SC HIDRO - SAL COM SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

PREJMER DJ 112 D (Șoseaua Prejmer – 

Cărpiniș), județ Brașov 

Nr.198/03.08.2011 valabila 10 ani pana la 

03.08.2021 revizuia la data de 24.10.2016  

70. 
SC TOTAL WASTE 

MANAGEMENT SRL 
- BRASOV Str. Zizinului, nr. 111, judet Brasov 

nr. 27/25.01.2013, valabilă 10 ani până la 

25.01.2023 

71. 
SC BRAI - CATA SRL 

București - Suc. Brașov,  

15 01 01  

15 01 02 

15 01 04 

15 01 07 

Brasov str. Alunului nr. 6 

Nr.234/15.12.2010, revizuita in 2014, 

valabilitate 15.12.2020, prin Decizia nr. 

23T/06.07.2018 

72 
SC AVIS D'OR ECOLOGIC 

SRL 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 04 

15 01 07 

VICTORIA, str.Aleea Uzinei, nr. 2A, judet 

Brasov 
Nr.16/06.01.2014 valabilă 10 ani 

73. 
SERVICIUL PUBLIC DE 

SALUBRIZARE 
- 

CRISTIAN 

str. Lungă, nr. 96, judet Brasov 
Nr.131/07.08.2020, cu VIZA ANUALA 

74. SC EU COLECT SRL-D 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

TĂRLUNGENI str. Zizinului, nr. 649, judet 

Brașov 
Nr. 406/2013  
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15 01 06 

15 01 07 

75. SC ECOPAPER SA transfer la 

SC DS SMITH PAPER Zarnesti 

SRL 

- Zărneşti  str.13 Decembrie nr.18, judet Brasov Se află în procedura de reglementare 

76. SC VIROMET SA - 
VICTORIA, str.Aleea Uzinei, nr. 8, judet 

Brasov 

În procedura de revizuire autorizație integrata 

de mediu 

77. SC CLAREL METAL SRL 
15 01 01 

15 01 02 

FELDIOARA Str. Octavian Goga, nr. 71, judet 

Brașov 

Nr.320/24.07.2013, valabila 10 ani, pana la 

24.07.2023  

78. SC CIBIN SRL 
15 01 01 

15 01 04 
SACELE str. Bunloc, nr. 1, județ Brașov În procedura de reglementare 

79. 
SC GOSCOM CETATEA 

RÂȘNOV S.A. 
- RÂȘNOV Str. Caraiman, nr.7, judet Brasov În procedura de reglementare 

80. SC ECO - SAL RE-LI-VO SRL 
15 01 01  

15 01 02 
RECEA str. Principala, nr. 38, judet Brasov 

Nr. 151/16.06.2011 valabila 10 ani, pana la 

16.06.2021  

81. SC VECTRA SERVICE SRL 15 01 02 ZĂRNEȘTI str. Câmpului, nr. 3, judet Brașov, 
Nr. 128/30.05.2011, valabila 10 ani pana la 

30.05.2021  

82. 
SC UTILITATI PUBLICE 

BRAN SRL 
- 

BRAN Sat Sohodol, str. Alunis, nr. 2, judet 

Brasov 
În procedura de reglementare 

83. 
SC TRANS SERV COMPANY 

SRL 

15 01 01 

15 01 02 

BRASOV str. 13 Decembrie, nr. 133, judet 

Brasov 

Nr. 117/05.03.2013 valabila 10 ani pana la 

05.03.2023  

84. SC EDYDA COLECT SRL 15 01 04 RÂȘNOV str. Gării, nr. 24, județ Brasov 
Nr.189/25.04.2013, revizuita in data de 

07.10.2015, valabila pana la 25.04.2023  

85. 
SC AYAN FAB RECYCLE 

SRL  

15 01 01 

15 01 02  

15 01 03  

15 01 04 

15 01 06 

15 01 07  

15 01 09 

HALCHIU sat Halchiu, Ferma Barsa, DN 13, 

km 11+900, judet Brasov 

Nr. 164/25.11.2019, isi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada in care beneficiarul obtine 

viza anuala, 

86. 
SC DF PALETA SYSTEM 

S.R.L. 

15 01 03 

15 01 01  

15 01 02 

PREJMER, str. Brașovului, nr. 162A, județ 

Brașov 

Nr. 68 din 09.03.2012  revizuita  in  

25.01.2017, decizie modificatoare 

17/01.03.2017 revizuita la data de 22.05.2017,  
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18.01.2018, 13.08.2019 valabila 10 ani pana 

la 09.03.2022 

87. 
SC SILNEF METAL CASTING 

SRL 
15 01 04 BRASOV, STR. ZIZINULUI, NR. 121 Nr. 83/16.04.2020,cu viz anuală 

88. 
SC TRANSYLVANIA TRADE 

COLLECT SRL  

15 01 01 

15 01 02  

15 01 03  

15 01 04  

15 01 07 

15 01 09 

COM. HĂLCHIU, STR. FELDIOAREI, NR. 

420 
Nr.77/05.05.2020 cu viză anuală 

89. 
SC GREEN PC AMBALAJE 

SRL  

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03  

15 01 04 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

MUN. FAGARAS, STR. NEGOIU, NR. 1, 

PLATFORMA UPRUC 

 

Nr.41/14.02.2020 

90. 
SC DS SMITH PAPER 

ZARNESTI SRL  

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04  

15 01 06 

ORAȘUL ZARNESTI, STR. 13 DECEMBRIE, 

NR. 18 

Nr.89/05.9.2020, valabilitate pana la data de 

05.09.2024 

91. SC RECONTRANS SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 04 

ORAS ZĂRNEȘTI, STR. PIATRA 

CRAIULUI, NR. 3 
Nr. 87/04.09.2019, valabilitate  04.09.2024 

92. SC SILNEF SRL 

15 01 01 

15 01 02  

15 01 03  

15 01 04 

15 01 07 

BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE, NR. 209 
Nr.120/10.10.2019, VALABILITATE 

10.10.2024 

93. 
SERVICIUL PUBLIC RUPEA 

SRL  

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

ORAS RUPEA 
Nr.164/07.06.2012, revizuita 26.11.2019, cu 

viza anuala 
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Nr crt 

Agent economic 
Deșeuri 

acceptate 

(cod) 
Punct de lucru Autorizatie de mediu 

15 01 04 

15 01 05  

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

94. SC COMPREST SA 

15 01 01 15 01 

02 15 01 03 15 

01 04 

15 01 07 

15 01 10* 

BRASOV, GHIMBAV, VULCAN, POIANA 

MARULUI, BUNESTI, HOGHIZ, MOIECIU, 

BOD, ȘINCA, ȘINCA NOUĂ, COMANA, 

MÂNDRA, PÂRÂUL, PREDEAL 

Nr. 215/28.07.2009 revizuita la data de 04. 

08.2010, 18.07.2012, 24.10.2012, 27.10.2016, 

09.05.2017, 11.11.2017, 27.02.2018, 

02.07.2018 18.10.2018, 08.01.2019 și la data 

de 31.05.2019 

95. SC BUTALI IMPEX SRL  15 01 03 

JUD. BRASOV, COM. HALCHIU, FERMA 

11, KM 11+800 M, DN 13 RUPEA-BRASOV 

 

Nr.156/19.06.2014, revizuita la data de 

29.05.2019 

96. SC B.R. COURIER SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04  

15 01 07 

FAGARAS, STR. VLAD TEPES, NR. 141 

 

Nr.75/04.09.2017 valabila 5 ani pana la 

04.09.2022 

97. SC SILNEF SRL 

15 01 01  

15 01 02  

15 01 03 

15 01 04  

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10* 

MUN. CODLEA, STR. VENUS, FN 
Nr. 125/08.05.2012, revizuita la data de 

17.10.2016, valabilitate 08.05.2022 

98. KIND RO SRL 15 01 03 CODLEA STR. Halchiului, nr. 15, judet Brasov 
Nr.231/21.09.2011, rev la data de 15.10.2015, 

valabilitate 21.09.2021 

99. TOMINY METAL SRL 

15 01 04 

15 01 01 

15 01 02 

ZARNESTI, str. Celulozei, nr. 30, județ Brașov 
Nr.307/16.07.2013, rev la 09.06.2015, 

valabilitate 16.07.2023 
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Nr crt 

Agent economic 
Deșeuri 

acceptate 

(cod) 
Punct de lucru Autorizatie de mediu 

100. 
SERVICII GOSPODARIRE 

MAGURA CODLEI 

15 01 04 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 07 

ZĂRNEȘTI, Tohanu Nou, 

str. Libertății, nr.21, județ Brașov 
Nr. 53/21.02.2011, valabilă 10 ani 

 

(Sursa:APM Brașov)



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

144 

 

Informații privind instalațiile de reciclare sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 4-50 Date privind instalațiile de reciclare a deșeurilor de ambalaje, județul Brașov, 2020 

Instalație/localizare 
Categorii 

de deșeuri 

acceptate 

Autorizaţie de mediu 

(nr./data/ valabilitate,  

Operații de reciclare 

autorizate/Capacitate 

autorizată 

Zărneşti 
str.13 Decembrie nr.18, 

județ Brașov 

15 01 01 

20 01 01  

Nr. 111/23.02.2010 

transferata către SC DS 

SMITH PAPER Zărnești, prin 

Decizia transfer nr. 

32T/09.08.2018, modificata 

prin Decizia nr. 

38M/10.12.2018 

În procedura de 

reglementare 

R3- fabricare carton ondulat 

350.000 t/an 

PREJMER, str. 

Brașovului, nr. 162A, 

județ Brașov 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

Nr. 68 din 09.03.2012 

revizuită în 25.01.2017decizie 

modificatoare 17/01.03.2017 

revizuită la data de 

22.05.2017 și 18.01.2018 

valabilă 10 ani până la 

09.03.2022 

R3-recondiționare paleți din 

lemn 

hârtie/carton: 50t/lună 

plastic: 20 t/lună 

lemn: 600 t/lună 

Brașov, str.Zizinului 

nr.109Bis 

15 01 01  

15 01 02  

20 01 39 

Nr.96/16.09.2019, valabilă 

10 ani, până la data de 

16.09.2024 

R3-granulare 

36 t/lună 

Brașov,str.Carierei  

nr.127 

15 01 04 

20 01 40 

Nr. 316/08.10.2012, valabilă 

pana la data de 08.10.2022 

R4- turnătorie metale 

neferoase 

2 t/lună 

Râșnov Str Câmpului Nr 

1 Corp 1 
15 01 02  

Nr. 410/28.12.2012  valabila 

10 ani 

R3- granulare 

1.200 t/an 

Codlea, 
str. Hălchiului, nr. 148, 

judet Brasov 

15 01 04 

20 01 40 

Nr. 58/26.07.2019, valabilă 5 

ani, pana la 26.07.2024 

R4- turnare lingouri din 

deșeuri de aluminiu 

15 t/zi 

Brasov, str. Zizinului, nr. 

121, judet Brasov 
15 01 03 

Nr. 71/29.08.2017 valabilă  

29.08.2022 

R3- recondiționare paleți 

din lemn  

1.000 buc/lună 

VALORIFICARE ENERGETICĂ 

Hoghiz, str.Pădurii 

nr.1,integ 

 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 05  

15 01 06  

15 01 09 

AM nr. 2/10.04.2018 

valabilă 10 ani 

R1 

R5 

R12/R13 

BRASOV, 

str. Ecaterina 

Teodoroiu, nr. 38, hala 

9, județ Brașov, 

15 01 03 
AM nr. 32/25.05.2018 

valabila pana la 25.05.2023 
R1 
 

(Sursa:APM Brașov) 
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4.5.3 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor de 

ambalaje. Aspecte care necesită îmbunătățire 

Pentru perioada de analiză, 2013-2018, obiectivele și țintele privind deșeurile de ambalaje 

prevăzute în legislația specifică și în Strategia Națională și Planul Național de Gestionare a 

Deșeurilor pentru perioada 2003-2013, preluate și în PJGD 2008 pentru județul Brașov. 

Tabel 4-51 Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind deșeurile de ambalaje la nivelul județului 

Brașov 

Obiectiv Țintă Mod de îndeplinire 

Creșterea 

gradului de 

reciclare/valo

rificare a 

deșeurilor de 

ambalaje. 

Atingerea obiectivelor de 

reciclare de 60% din greutate 

pentru hârtie și carton și a 

obiectivelor de reciclare de 50% 

din greutate pentru metal 

până la 31 Decembrie 

2008. 
 

Atingerea obiectivelor de 

reciclare de 15% din greutate 

pentru lemn până la 31 

Decembrie 2011. 
 

 

 
Atingerea obiectivului 

global de reciclare de 

55%, a obiectivului global de 

valorificare de 60%, a 

obiectivelor de reciclare de 

22,5% din greutate pentru 

plastic, și a obiectivelor de 

reciclare de 60% din greutate 

pentru sticlă, până la 31 

Decembrie 2013. 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

 
DA 

 

 

 

 

 

 
NU 

Ținta de reciclare pentru deșeurile de hârtie 

și carton a fost îndeplinită în anul 2008. 
În perioada 2012-2015 rata de reciclare are 

o valoare mai mare decât ținta. 
 

 

 

 
Ținta de reciclare pentru deșeurile de lemn 

a fost îndeplinită și depășită în perioada 

2012-2015, rata de reciclare având o 

valoare descrescătoare dar mai mare decât 

ținta. 
 
 

Nici ținta globală de reciclare și nici ținta 

globală de valorificare nu au fost atinse în 

anul 2013, dar nici în anul 2014. 
De asemenea, ținta de reciclare pentru 

deșeurile de sticla nu a fost atinsă nici în 

anul 2013 și nici în anul 2014. 
Ținta de reciclare a deșeurilor de ambalaje 

de plastic a fost atinsă și depășită atât în 

anul 2013, cât și în anul 2014. 

Creșterea 

cantităților  

de deșeuri de 

ambalaje 

colectate, 

precum și a 

eficienței 

colectării 

separate a 

acestora. 

2007-2017 – extinderea 

colectării separate la 

nivel național. 
Parțial 

Cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate 

și reciclate/valorificate au crescut în 

perioada de referință. Cea mai mare parte a 

cantității de deșeuri de ambalaje reciclate 

provine însă din comerț și industrie, 

precum și din achiziția de la populație a 

deșeurilor de ambalaje municipale. 

Sistemul de colectare separată a deșeurilor 

municipale, inclusiv a deșeurilor de 

ambalaje municipale este încă slab 

dezvoltat. 
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Obiectiv Țintă Mod de îndeplinire 

Crearea și 

optimizarea 

schemelor de 

valorificare 

materială a 

deșeurilor de 

ambalaje. 

Începând cu anul 2004 DA 

Odată cu creșterea cantității de deșeuri de 

ambalaje colectate s-a dezvoltat și piața de 

reciclare, fapt confirmat de numărul mare 

al operatorilor economici care tratează în 

vederea reciclării sau reciclează efectiv 

deșeurile municipale și deșeurile de 

ambalaje. 

Crearea și 

optimizarea 

schemelor de 

valorificare 

energetică a 

deșeurilor de 

ambalaje. 

Optimizarea sistemelor zonale și 

valorificarea energetică, eventual 

și combustibil alternative pentru 

cuptoarele de ciment, corelat cu 

punerea în funcțiune a 

instalațiilor de procesare 

adecvată – începând cu anul 

2005. 

DA 
La nivelul județului Brașov există instalații 

de valorificare energetică a deșeurilor de 

ambalaje. 

Limitările identificate la nivelul județului Brașov legate de modul de gestionare a deșeurilor de 

ambalaje sunt următoarele:  

- slaba implementare a colectării separate a deșeurilor de ambalaje în special la micile 

magazine și populația rurală; 

- pierderea încrederii populației urbane în colectarea separată a deșeurilor de ambalaje, în 

condițiile lipsei unui sistem consecvent de colectare și transport separat de fluxul de deșeu 

menajer; 

- lipsa infrastructurii tehnice de sortare a deșeurilor solide colectate amestecat; 

- capacități de reciclare inexistente pentru anumite categorii de deșeuri de ambalaje sau 

capacități de reciclare insuficiente pentru anumite tipuri; 

- piață incapabilă să absoarbă materialele reciclate din deșeurile de ambalaje, în lipsa unor 

stimulente economice. 

La aceste limitări se adaugă și aspectele de natură legislative, instituționale, economice și de 

raportare identificate de PNGD 2014-2020: 

Aspecte tehnice privind modul de gestionare a deșeurilor de ambalaje: 

- Sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje municipale este slab dezvoltat la 

nivel național; 

- Valorificarea deșeurilor prin alte metode decât reciclarea este foarte scăzută, în ciuda 

faptului că există o capacitate autorizată mare pentru coincinerarea deșeurilor; 

- Capacitățile de reciclare existente pentru ambalajele de lemn, sticlă și plastic nu sunt 

suficiente în cazul creșterii țintelor de reciclare față de prevederile actuale ale legislației; 

Aspecte de natură legislativă: 
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- Definiția „ambalajului reutilizabil” din Legea nr. 249/2015 nu este corelată cu definiția 

„reutilizării ambalajelor”, returnarea mbalajului reutilizabil fiind conditionată de existența 

unui sistem depozit; 

- Legea nr. 249/2015 prevede la art. 16 (2) a) ca responsabilitatea individuală se poate realiza 

prin colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau 

preluate de la generatori sau deținători de deșeuri, instalații de sortare, colectori autorizați 

din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de 

ambalaje. Astfel se încalcă principiul responsabilității individuale aplicat la nivel european 

în schemele de responsabilitate extinsă a producătorilor, care prevede că responsabilitatea 

individuală se referă la propriile produse pe care producătorii le introduc pe piața națională; 

- Legea nr. 249/2015 și Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministrului 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 932/2016 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de 

ambalaje nu cuprind prevederi clare privind responsabilitatea organizațională și financiară 

a organizațiilor de transfer de responsabilitate pentru deșeurile de ambalaje. Faptul că 

schema privind responsabilitatea extinsă a producătorului nu este clar definită, conduce la 

deficiențe în implementare, cu impact asupra atingerii obiectivelor de reciclare 

/valorificare; 

- Legislația actuală nu cuprinde o definiție a deșeurilor de ambalaje municipale. Lipsa acestei 

definiții determină probleme privind responsabilitatea gestionării acestui flux de deșeuri; 

Aspecte de natură instituțională/organizațională: 

- Legislația actuală nu prevede posibilitatea de organizare în sistem clearinghouse; 

- Deși autoritățile publice locale sunt actori importanți, fiind singurii responsabili de 

gestionarea deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri de ambalaje municipale, conform 

legislației actuale, APL nu sunt incluse în schema de gestionare a deșeurilor de ambalaje; 

- Necorelări între prevederile legislației privind salubrizarea și legislației specifice pentru 

ambalaje și deșeuri de ambalaje. Conform prevederilor art. 16 (11) din Legea nr. 249/2015, 

colectarea deșeurilor de ambalaje de la populație poate fi realizată atât de către operatorii 

de salubrizare, cât și de către alți colectori autorizați, deși autoritatea publică locală, prin 

operatorii de salubrizare, este singurul responsabil de gestionarea deșeurilor municipale 

(Legea nr. 101/2006); 

Aspecte de natură financiară și investițională: 

- Legislația actuală nu cuprinde prevederi clare privind responsabilitatea financiară a 

organizațiilor de transfer de responsabilitate pentru deșeurile de ambalaje. Astfel, în 

prezent, în cazul deșeurilor de ambalaje municipale, organizațiile de transfer de 

responsabilitate plătesc bonusuri operatorilor de salubrizare și reciclatorilor și nu costuri 

nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje, care să fie reflectate în tariful de gestionare a 

acestora; 

Aspecte privind raportarea: 
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- Lipsa în legislație de prevederi clare privind verificarea de către autoritatea de mediu a 

datelor raportate privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. 

 

4.6 Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice rezultă din echipamentele puse pe piață de 

producătorii/importatorii din România. Conform legislației în vigoare, pot introduce pe piață 

echipamente electrice și electronice (EEE) numai producătorii înregistrați în Registrul 

Producătorilor și Importatorilor de EEE, constituit la ANPM.  

Numărul producătorilor înregistrați în Registrul Producătorilor și Importatorilor de EEE a crescut 

în perioada analizată. Astfel, dacă la începutul anului 2010 erau înregistrați 1.158 de producători, 

la sfârșitul anului 2014 erau înregistrați 2.185 de producători. Cifrele sunt la nivel național. 

Conform ultimei actualizări ANPM (31.08.2020) privind producătorii de EEE înregistrați, la 

nivelul județului Brașov, sunt înregistrați 63 de producători. 

Tipuri de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), conform Listei Europene a 

Deșeurilor, sunt următoarele: 

▪ 20 01 21* - tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur; 

▪ 20 01 23* - echipamente abandonate cu conținut de CFC; 

▪ 20 01 35* - echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 

01 21 și 20 01 23 cu conținut de componenți periculoși; 

▪ 20 01 36 - echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 

21, 20 01 23 și 20 01 35. 

4.6.1 Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice  

Colectarea deșeurilor de la gospodăriile particulare la punctele de colectare este asigurată de către 

primării prin operatorii de salubritate cu care acestea au încheiate contracte de delegare a serviciului 

de salubritate. Pe lângă această posibilitate, populația mai are și alternativa de a preda echipamentul 

vechi la magazinele de specialitate, în momentul achiziționării unuia nou (take-back free system).  

Din baza de date privind cantitățile de DEEE colectate au fost colectate următoarele cantități pentru 

județul Brașov, prezentate în următorul tabel, în kg/loc/an: 

Tabel 4-52 Cantitatea de DEEE colectate, în perioada 2013-2018 

CANTITATE DEEE COLECTATĂ (kg/loc/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0,35 0,366 0,35 0,25 0,32 0,45 

CANTITATE DEEE TRIMISĂ LA VALORIFICARE (kg/loc/an) 

0,3 0,35 0,36 0,24 0,3 0,4 
(Sursa APM Brașov- Raportare DEEE) 
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Datele prezentate nu reprezintă, neapărat distribuția județeană a generării DEEE, având în vedere 

faptul că DEEE generate în județ pot fi tratate și implicit raportate la alte puncte de colectare din 

alte județe sau în alte țări. 

Cantităţile de DEEE colectate și trimise la valorificare au înregistrat o creștere odată cu extinderea 

Campaniilor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în mediul rural. 

Obiectivele de valorificare DEEE, pe categorii de DEEE-uri, în perioada 2015 – 2018, sunt 

prezentate în tabelul următor23: 

Tabel 4-53 Obiective de valorificare, pe categorii de DEEE-uri,  în perioada 2015-2018 

Categorii de DEEE 
Obiectiv 

valorificare 

prevăzut 

Obiectiv de valoricare (%) prevăzut 

2015 2016 2017 2018 

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 80 93 93 91 89 
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 70 84 84 89 88 
Echipamente informatice și echipamente 

pentru comunicații electronice 
75 84 86 86 86 

Aparate electrice de consum și panouri 

fotovoltaice 
75 86 89 87 87 

Echipamente de iluminat 80 84 88 85 84 
Unelte electrice și electronice, cu excepția 

uneltelor industriale fixe de mari 

dimensiuni 
70 85 87 90 89 

Jucării, echipament pentru petrecerea 

timpului liber și echipament sportiv 
70 71 73 84 83 

Dispozitive medicale, cu excepția tuturor 

produselor implantate și infectate 
NA NA NA NA NA 

Instrumente de monitorizare și control 70 85 85 86 86 
Distribuitoare automate 80 90 91 91 90 

(Sursa APM Brașov- Raportare DEEE) 

4.6.2 Gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

Conform OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, realizarea 

obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE, poate fi asigurată de 

către producătorii de echipamente electrice și electronice:  

▪ individual, utilizând propriile resurse;  

▪ prin transferarea acestor responsabilități, pe bază de contract, către un operator economic 

legal constituit și autorizat în acest sens. În prezent, în Romania sunt licențiate mai multe 

organizații colective (informații privind operatorii licențiați pot fi găsite pe pagina web a 

MM: http://www.mmediu.gov.ro/categorie/comisie-deee/213.  

 

23 Raport Privind Starea Mediului, Județul Brașov, 2018 

http://www.mmediu.gov.ro/categorie/comisie-deee/213
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Licențele sunt acordate pentru categoriile de EEE prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3 din OUG 

nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în perioada până la 14 august 

2018 inclusiv), respectiv categoriile din Anexa nr. 2 din OUG nr. 5/2015 (după 15 august 2018). 

În anul 2020 erau înregistrați la nivelul județului Brașov un număr de 48 operatori economici 

autorizați pentru colectarea DEEE, datele acestora sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 4-54 Lista operatori economici colectori și tratatori de DEEE, județul Brașov, 2020 

Nr. 

crt. 

Centru de 

colectare DEEE 

Societatea care administrează 

centrul de colectare 

Autorizație de 

mediu 
Cod deșeu 

1. 

Brașov 

str. Alunului  

nr. 6 

URBAN SA SUCURSALA 

BRAȘOV 

transfer către 

SC BRAI -CATA SRL 

BUCURESTI-SUCURSALA 

BRASOV 

nr. 234/15.12.2010 

revizuita in 2014, 

valabilitate 

15.12.2020, 

transfer către 

SC BRAI -CATA 

SRLBUCURESTI-

SUCURSALA 

BRASOV 

16 02 14; 20 01 36 

COLECTOR 

2. 

Brașov 

str.Timișu Sec, 

nr. 1 

SC REMAT BRAȘOV SA 

nr.80 /05.12.2018 

valabilă până la 

05.12.2023 

16.02.14;16.02.16 20 

01 35*;20 0136 

COLECTOR 

3. 

Făgăraș  

str. Vlad Ţepeş, 

nr. 31 

SC REMAT BRAȘOV SA 

nr. 9/08.01.2020  

își păstrează 

valabilitatea pe 

toată perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16.02.14;16.02.16, 20 

01 35*;20.01.36 

COLECTOR 

4. 

Zărnești 

str. Plaiul Foii, 

nr. 39, 

SC REMAT BRAȘOV SA 

nr.11 / 08.01.2020 

își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada in 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuala 

16.02.14;16.02.16, 20 

01 35*; 20.01.36 

COLECTOR 

5. 

Rupea 

str.Târgului, nr. 

36, 

SC REMAT BRASOV SA 

nr. 10/08.01.2020, 

 își păstrează  

valabilitatea pe 

toată perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16.02.14;16.02.16, 20 

01 35*;20.01.36 

COLECTOR 

6. 

Prejmer,  

Str. Pajiștei, nr. 

1041, jud. Brașov 

SC REMAT BRASOV SA 

nr. 29/15.01.2020,  

își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16.02.14, 16.02.16,  

20.01.36 

COLECTOR 
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Nr. 

crt. 

Centru de 

colectare DEEE 

Societatea care administrează 

centrul de colectare 

Autorizație de 

mediu 
Cod deșeu 

7. 
Râșnov 

ferma 7 Cheia 
SC RIAN CONSULT SRL 

nr.159 / 28.05.2012 

valabil până la 

28.05.2022 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 35*;20 01 36 

COLECTOR 

8. 

Șercaia 

str.Oltului, 

nr.253C 

 

SC RIAN CONSULT SRL 

nr.3 BV 

/28.10.2015 valabil 

până la 28.10.2025 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 35*;20 01 36 

COLECTOR + 

TRATATOR 

9. 
Brașov 

Str. Mica nr. 21 
SC COMPREST SA 

nr.215 / 28.07.2009 

valabil până la 

28.07.2019,  

Revizuit la data de 

08.01.2019, își 

păstrează  

valabilitatea pe 

toată perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16 02 14;16 12 16, 20 

01 35*;20 01 36 

COLECTOR 

10. 

Codlea 

str. Câmpul Alb, 

nr.1, Codlea  

SC .REMAT MUELLER-

GUTTENBRUNN.SRL 

nr.291 / 06.09.2012 

valabil până la 

06.09.2022 

16 02 14;16 12 16, 20 

01 35*;20 01 36 

COLECTOR+ 

TRATATOR 

11. 

Brașov 

linia VI Darste, 

nr.6 

SC STE SO SAMAC SRL 
În procedură de 

reglementare 
COLECTOR 

12. 

Făgăraș 

str. Ciocanului 

nr. 2A 

SC SILNEF SRL  

nr.65/26.03.2020 

își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

20 01 35*;20 0136 

16 02 14;16 02 16 

COLECTOR+ 

TRATATOR 

13. 

Brașov 

str. Zizinului nr. 

111 

SC WASTE PROFESIONAL 

SRL 

nr.104 / 03.06.2020 

își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

20 01 35*;20 01 36, 

16 02 14;16 02 16 

COLECTOR 

14. 
Codlea 

str. Rampei, nr. 1 

SC ATANASIU TRADING 

SRL 

nr.89 / 08.05.2020 

își păstrează  

valabilitatea pe 

toată perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

20 01 36;16 02 16 

COLECTOR 
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Nr. 

crt. 

Centru de 

colectare DEEE 

Societatea care administrează 

centrul de colectare 

Autorizație de 

mediu 
Cod deșeu 

15. 

Brașov 

str. Cărămidăriei, 

nr. 5 

SC FIERO MAX SRL 

nr.2/10.01.2011 

valabil până la 

10.01.2021 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 35*;20 01 36 

COLECTOR 

16. 
Brașov,  

str. Florilor, nr. 6 
IF LAUTAR DANIELA 

nr.291 / 28.11.2011 

valabil până la 

28.11.2021 

COLECTOR 

17. 

Comuna Hălchiu 

str.Bodului 

nr.738 

SC.INDUSTRIAL PROCES 

PAPER SRL 

nr.346 / 07.08.2013 

valabil până la 

07.08.2023 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 35*;20 01 36 

COLECTOR+TRAT

ATOR 

18. 

Brașov 

str. Carierei, nr. 

160, 

SC.ELBI ELECTRING 

&LIGHTING  SRL 

nr.17/04.01.2013 

valabil până la 

04.01.2023 

20 01 36 

COLECTOR 

19. 

Comuna 

Tărlungeni 

str.Intrarea 

Cărpiniș nr.872, 

SC.VIKAY SRL 

nr.415 / 28.10.2013 

valabil până la 

28.10.2023 

COLECTOR 

20. 

Brașov 

Str.Zizinului  

nr.111 

SC TOTAL WASTE 

MANAGEMENT RA 

nr.27/25.01.2013 

valabil până la 

25.01.2023 

COLECTOR 

21. 

Brașov 

str.Zizinului 

nr.121 

SC SILNEF SRL  

nr.90/18.05.2020 

își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 36 

COLECTOR + 

TRATATOR 

22. 
Brașov,Codlea 

str.Venus FN 
SC SILNEF SRL  

nr.125/08.05.2012 

valabil până la 

08.05.2022 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 35*;20 01 36 

COLECTOR + 

TRATATOR 

23. 
Brașov 

str.Torsului nr.5 
SC GREENTECH SA 

nr.71 / 13.02.2016 

valabil până la 

13.02.2021 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 21*;20 01 35*, 20 

01 36, 

24. 

Prejmer 

str.Brașovului 

nr.162 

SC NEW PAMAFER SRL 

nr. 28/03.03.2016, 

revizuită la 

07.11.2016, 

revizuită la 

23.09.2019 valabil 

până la 03.03.2021 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 36 

echipamente de uz 

casnic care conțin 

agenți frigorifici, 

echipam 

electrocasnice de 

mici dimensiuni, 

echipam IT, exclus 

monitoare și ecrane, 

televizoare crt, LCD, 

plasma, echipam cu 

monitoare și ecrane 

CRT, LCD, echipam 
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Nr. 

crt. 

Centru de 

colectare DEEE 

Societatea care administrează 

centrul de colectare 

Autorizație de 

mediu 
Cod deșeu 

de iluminat, echipam 

de uz casnic de mari 

dimensiuni fără  

conținut de agenți 

frigorifici, unelte 

electronice 

COLECTOR + 

TRATATOR 

25. 
Brașov 

str.Turnului nr.5 

SC KROGAN RECICLARE 

SRL 

nr.93/29.12.2017 

valabil până la 

29.12.2022 

Revizuită la data de 

20.03.2019 

16 02 14;16 02 16 20 

01 36 

COLECTOR 

26. 

Zărnești str. 

Aleea Uzinei, nr. 

1A 

SC LF REMETALLI SRL 

nr. 61 / 19.12.2017 

valabil până la 

11.04.2022 

16 02 14;16 02 16 

COLECTOR 

27. 

Feldioara 

Sos. Feldioarei,  

DN 13 

SC AUTO MARF GIL SRL 

nr.36/18.04.2017 

valabil până la 

18.04.2022 

20 01 36 

COLECTOR 

28. 

Brașov 

str.Vulcanului 

nr.2A 

SC KAUFLAND ROMANIA 

SCS 

nr.49/16.06.2017 

valabil până la 

16.06.2022 

16 02 14;20 01 35* 

20 01 36 

COLECTOR 

29. 

Brasov 

str.Carpaților  

nr.60 

SC ECO CIVICA CENTER  

SRL 

nr.47 / 11.07.2018 

valabil până la 

11.07.2023 

Revizuit la data de 

08.01.2019 

20 01 35*; 20 01 36 

16 02 14 

COLECTOR 

30. 

Brașov 

str.Zizinului 

nr.123V 

SC PROGREEN T.A.T 

nr.42/28.06.2018 

valabil până la 

28.06.2023 

Revizuita la data de 

20.05.2019 

16 02 14;16 02 16, 20 

01 36  

COLECTOR 

31. 

Brașov str.Avram 

Iancu nr.62, județ 

Brașov 

SC KAUFLAND ROMANIA  

SCS 

nr.20/05.03.2018 

valabil până la 

05.03.2023 

16 02 14;20 01 36 

COLECTOR 

32. 

Hărman 

str.M.Viteazul 

nr.384 

SC BRUNO GUEST  SRL 

nr.92/24.10.2016 

valabil până la 

24.10.2021 

20 01 36 

COLECTOR 

33. 

Brașov str. 

Automotoarelor 

nr. 2 

SC PAN RECYCLING S.R.L. 

nr. 40 din 

29.05.2019,  

Îți păstrează 

valabilitatea pe 

toată perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16 02 14;16 02 16 

COLECTOR 

34. 
Brașov 

Localitatea 

SC SISTEM DE COLECTARE 

- SLC SUCEAVA S.R.L. 

nr. 8/08.02.2019 

își păstrează 

16 02 14,;20 01 35*,  

20 01 36 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

154 

 

Nr. 

crt. 

Centru de 

colectare DEEE 

Societatea care administrează 

centrul de colectare 

Autorizație de 

mediu 
Cod deșeu 

Râșnov, str. 

Gării, nr. 103 

valabilitatea pe 

toată perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

COLECTOR 

35. 

Brașov 

STRADA Timis 

Triaj, nr. 6 

SC TEHNOINVEST STEEL 

nr. 38/27.05.2019 

Își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16 02 14;20 01 36 

COLECTOR 

36. 

Brașov 

str. Calea 

Feldioarei, nr. 

24, 

SC REMAT BRAȘOV SA 

nr. 50/29.05.2019 

Își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16 02 14;16 02 16,  

20 01 35*;20 01 36 

COLECTOR 

37. 
Făgăraș str. 

Negoiu, nr, 147 
SC SALCO SERV SA 

nr. 19/16.01.2012 

revizuit în 

03.03.2015 și 

16.10.2018. Își 

păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada în 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

20 01 35;20 01 36 

COLECTOR 

38. 

Hărman str. 

Brașovului, nr. 

10  

SC PASTIUCU SRL 

nr. 81/26.10.2017, 

valabilitate 

26.10.2022 

16 02 16 

COLECTOR 

39. 

Zărnești Str. 

Aleea Uzinei, nr. 

1A, hala 351 

SC M.N.V. LEMN BRAȘOV 

SRL 

nr. 17/20.03.2018, 

valabil până la 

20.03.2023 

20 01 36 

COLECTOR 

40 

Brașov 

Str. Torsului, nr. 

5, incinta depozit 

nr. 3,  

SC GREENTECH SA 

nr. 71/13.05.2016 

revizuită în 

05.12.2016 valabilă 

5 ani, până la 

13.05.2021 

16 02 14;16 02 16, 

20 01 35*;20 01 36, 

COLECTOR 

41. 
Hărman str. 

Oltului, nr. 4 

SISTEM DE COLECTARE - 

SLC BRAȘOV SRL 

nr. 113/12.10.2015 

valabila 5 ani pana 

la 12.10.20 

16 02 14;20 01 36 

COLECTOR 
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Nr. 

crt. 

Centru de 

colectare DEEE 

Societatea care administrează 

centrul de colectare 

Autorizație de 

mediu 
Cod deșeu 

42. 

Hălchiu 

str.Feldioarei  nr. 

420 

TRANSYLVANIA TRADE 

COLLECT SRL 

nr. 77/05.05.2020, 

Isi pastreaza 

valabilitatea pe 

toata perioada in 

care beneficiarul 

acesteia obtine viza 

anuala 

16 02 14;16 02 16 

COLECTOR 

43. 

Brașov,str. 

Zizinului, nr. 

121, 

SILNEF METAL CASTING 

nr. 83/16.04.2020 

își păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada in 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anuală 

16 02 14;16 02 16, 

20 01 35*;20 01 36 

COLECTOR 

44. 
Codlea Str. 

Extravilan, nr. 
SC ALE BIO RANGE SRL 

nr. 38/28.04.2017, 

revizuita la data de 

23.11.2017, data de 

08.03.2018 si data 

de 01.04.2019 isi 

pastreaza 

valabilitatea pe 

toata perioada in 

care beneficiarul 

acesteia obtine viza 

anuala 

20 01 36;16 02 14,  

20 01 35* 

COLECTOR 

45. Codlea 
SERVICII GOSPODARIRE 

MAGURA CODLEI 

nr. 53/21.02.2011, 

valabila 10 ani, 

până la 21.02.2021 

20 01 35*;20 01 36 

COLECTOR 

46. 

Rupea (Rupea 

gară și Fiser), 

Ticușu Vechi, 

Homorod, Racoș, 

Cata și Jibert 

SERVICIUL PUBLIC RUPEA 

SRL 

nr.. 

164/07.06.2012, 

revizuita 

26.11.2019,iși 

păstrează 

valabilitatea pe 

toata perioada in 

care beneficiarul 

acesteia obține viza 

anual 

16 02 16;20 01 36 

COLECTOR 

47. 
Ghimbav 

str. Făgărașului, 

nr. 44 

SC ECO RECYCLE 

GHIMBAV SRL 

nr. 85/14.11.2017, 

revizuita 

12.11.2018, 

isi pastreaza 

20 01 36 

COLECTOR 
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Nr. 

crt. 

Centru de 

colectare DEEE 

Societatea care administrează 

centrul de colectare 

Autorizație de 

mediu 
Cod deșeu 

valabilitatea pe 

toata perioada in 

care beneficiarul 

acesteia obtine viza 

anuala 

48. 
Brașov str. 

Timis-triaj, nr. 1,  

SC NENVIC SRL 

nr. 218/15.10.2014, 

revizuita la data de 

27.03.2018, 

valabilitate 10 ani 

16 02 14 

COLECTOR 

 

*conform OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 

Sursa: APM Brașov 

Colectarea DEEE-urilor provenite de la populație este asigurată și de primării prin operatorii de 

salubrizare cu care acestea au încheiate contracte. DEEE-urile se colectează și prin alte modalități 

decât în cadrul serviciului de salubrizare, cum sunt spre exemplu campaniile buy-back finanțate și 

organizate de marii producători/comercianți de echipamente electronice (în special electrocasnice) 

care preiau echipamentele vechi la schimb 1 la 1 la cumpărarea unuia nou. Datele cu privire la 

cantitățile colectate de acești operatori sunt gestionate la nivel național de către ANPM, neexistând 

în acest sens situații la nivel de județe. 

4.6.3 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea DEEE. Aspecte 

care necesită îmbunătățire 

Conform modificărilor la legislația specifică aduse prin OUG 5/2015-ANEXA 9, pentru perioada 

de referință 2012-2016, au fost stabilite următoarele obiective minime privind valorificarea 

(prevăzute la Art. 27) aplicabile de la data de 15 august 2015 până la data de 14 august 2018, 

pentru categoriile prevăzute în Anexa nr. 1: 

 a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 din Anexa nr. 1 (1.Aparate de uz casnic de mari 

dimensiuni; 10. Distribuitoare automate): 

▪ 85% se valorifică și 80% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; 

b) pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 din Anexa nr. 1 (3.Echipamente informatice și 

echipamente pentru comunicații electronice; 4.Aparate electrice de consum și panouri 

fotovoltaice):  

▪ 70% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; 

c) pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9 din Anexa nr. 1 (2.Aparate de uz casnic de mici 

dimensiuni; 5. Echipamente de iluminat;6.Unelte electrice și electronice, cu excepția uneltelor 

industriale fixe de mari dimensiuni; 7.Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și 

echipament sportive;8.Dispozitive medicale, cu excepția tuturor produselor implantate și 

infectate): 

▪ 75% se valorifică și 55% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; 
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d) pentru lămpile cu descărcare în gaze,80% se reciclează. 

Tabelul de mai jos prezintă modul de îndeplinire a obiectivele și țintele privind DEEE, anterioare 

anului 2015, stabilite în PJGD 2008 pentru județul Brașov. 

Tabel 4-55 Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind DEEE la nivelul județului Brașov 

Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire 

Încurajarea colectării 

separate și a 

valorificării 

materiale a deșeurilor 

de echipamente 

electrice și 

electronice 

Realizarea sistemului de 

colectare și valorificare 
Termen - 2007 

Parțial 

În perioada de analiză la nivelul 

jud. Brașov ți-au desfășurat 

activitatea un număr variabil de  

operatori autorizați pentru 

colectare (administrate de 

operatorii de salubritate și agenți 

economici colectori de deșeuri 

reciclabile); 

Colectare separată și 
depozitarea în 

punctele 
de colectare stabilite 

Rata medie anuală de 
colectare selectivă de 

DEEE pe cap de 
locuitor provenite de la 
gospodăriile particulare 

conform țintei de valorificare 
conform prevederilor 

HG. 448/2005 
Termen 2009 

NU 
Rata de colectare este variabilă 

în județul Brașov în perioada de  

2013-2018 

Încurajarea apariției 

de noi facilități de 

reciclare și tratare a 

deșeurilor de 

echipamente 

electrice și 

electronice 

Organizarea unor centre zonale 

de dezmembrare/reciclare a 

DEEE 
Termen - 2007 

Parțial 

La nivelul județului Brașov au 

fost autorizați în perioada de 

referință un nr. variabil de 

operatori. 

 

 

PJGD 2014-2020 a identificat următoarele aspectele legate de gestionarea deșeurilor de DEEE care 

sunt aplicabile și județului Braşov: 

Aspecte tehnice privind modul de gestionare a DEEE: 

▪ O parte a DEEE, în special cele cu conținut mare de metal (electrocasnicele mari, 

uneltele electrice etc) sunt colectate alături de deșeurile metalice, în faza inițială de către 

colectori informali, fiind predate unor centre de preluare neautorizate pentru gestionarea 

DEEE. Asttfel, cantitățile tratate de DEEE nu se evidențiază separat în raportari, ci sunt 

asimilate deșeurilor metalice; 

▪ Infrastructura necesară pentru colectarea DEEE la nivelul autorităților publice locale 

este slab dezvoltată la nivel național; 

▪ Gradul scăzut de colectare a DEEE; 

Aspecte de natură legislativă: 

▪ Necorelarea actelor normative în ceea ce privește responsabilitatea colectării DEEE de 

la populație 
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▪ OUG nr. 5/2015 prevede obligativitatea autorităților publice locale de a asigura 

colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare, iar Legea nr. 101/2006 

republicată a serviciului de salubrizare a localităților exclude colectarea DEEE din 

activitățile serviciului de salubrizare; 

Aspecte de natură instituțională/organizațională: 

▪ Legislația actuală nu prevede posibilitatea de organizare în sistem clearinghouse; 

Aspecte privind raportarea: 

▪ Sistem greoi de raportare a datelor privind EEE și DEEE - înregistrarea producătorilor și 

raportarea datelor se efectuează pe cele 98 subcategorii. 

 

4.7 Deșeuri din construcții și desființări 

Categoriile de deșeuri care fac obiectul PJGD sunt prezentate în tabelul de mai jos. Aceste categorii 

pot proveni atât de la populație, cât și de la agenți economici și instituții publice. în general ele sunt 

colectate de operatorii de salubrizare, dar există și operatori economici autorizați pentru gestionarea 

acestor deșeuri.  

Tabel 4-56 Lista europeană a deșeurilor de construcții și demolări 

Cod deșeu** Tip deșeu 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cărămizi 
17 01 03 Țigle și materiale ceramice 

17 01 06 
Amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau 

materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase 

17 01 07 
Amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau 

materiale ceramice altele decât cele specificate la 17 01 07 
17 02 01 Lemn 
17 02 02 Sticlă 
17 02 03 Materiale plastice 

17 02 04* 
Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de/sau contaminate 

cu substanțe periculoase 
17 04 01 Cupru, bronz, alamă 
17 04 02 Aluminiu 
17 04 03 Plumb 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Fier și otel 
17 04 06 Staniu 
17 04 07 Amestecuri metalice 
17 04 09* Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 
17 04 10* Cabluri cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase 
17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

** conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

Art. 17, alin (3) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, prevede colectarea separată și 

pregătirea pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv 

operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor 
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nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări a unui procent de minim 70 % din 

masa acestora, țintă care trebuie să fie atinsă progresiv până în 2020. 

Firmele de construcții sau titularii autorizațiilor de construcție/desființareau obligația de sortare, 

reutilizare, reciclare, eliminare a deșeurilor de construcții și demolări (DCD) de pe șantiere. Există 

situații în care nu este necesară emiterea autorizației de construcție/desființare. Tipul lucrărilor care 

pot fi realizate de populație fără a fi necesară o autorizație de construire sunt prevăzute în Art. 11 

al Legii 50/1991 (republicată) privind autorizarea construcțiilor, cu toate modificările și 

completările ulterioare. 

Conform Legii 101/2006 a salubrizării localităților (republicată), activitatea de colectare a DCD 

face parte din activitate de salubrizare: „colectarea separată și gestionarea deșeurilor generate de 

populație, provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioarăși/sau exterioară a 

locuințelor”. 

Pentru că este o activitate care intră în atribuțiile administrațiilor publice locale, colectarea și 

transportul DCD-urilor, mai ales a celor provenite din gospodăriile populației, este pusă fie în 

sarcina operatorului de salubritate care efectuează colectarea deșeurilor municipale.  

Astfel, populația are obligația de a preda DCD operatorului de salubrizare. Operatorii de 

salubrizare colectează DCD de la populație și le transportă la instalații de reciclare/valorificare sau 

la depozitele zonale de deșeuri nepericuloase/inerte sau în zonele unde este necesară aducerea 

terenurilor la cotă prin utilizarea materialelor de umplutură. Sunt întâlnite și situații în care 

operatorii de salubrizare operează propriile facilități de stocare temporară și tratare (prin concasare 

și sortare) a deșeurilor din construcții și desființări. Controlul privind modul de gestionare a DCD 

este efectuat de către Garda Națională de Mediu.  

Pentru aceste tipuri de deșeuri nu există o statistică separată a generării lor, operatorii de salubrizare 

actuali nu raportează aceste cantități în mod separat față de restul deșeurilor de construcții și 

demolări generate de populație (pentru care aceasta are nevoie de autorizație de construcție). 

La momentul elaborării prezentului document, la nivel național nu există date privind generarea 

DCD. Conform datelor EUROSTAT, media de generare a DCD în România a fost de 66 kg/locuitor 

x an în 2012, scăzând până la 16 kg/locuitor x an în 2016. EUROSTAT nu oferă date despre 

cantitatea medie generată la nivel UE, însă cantitatea raportat a fi generată în România este de 

departe cea mai redusă, valorile raportate de celelalte state variind între 166 – 5.800 kg/locuitor x 

an . 

Astfel, estimarea cantității de DCD generate se va realiza pe baza următorilor indicatori de generare 

(preluați din studiul LIFE menționat):  

- 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban;  

- 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural. 
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4.7.1 Cantitatea de deșeuri de construcții și desființări colectată  

În majoritatea cazurilor eliminarea DCD se realizează pe amplasamentul depozitelor pentru deșeuri 

municipale. 

Deșeurile din construcții și demolări pot fi atât deșeuri nepericuloase cât și deșeuri periculoase. 

Prin urmare, în momentul generării, deșeurile din construcții și demolări trebuie colectate separat 

și tratate sau valorificate corespunzător. Există o serie de factori importanți care trebuie luați în 

considerare atunci când se determină impactul depozitării deșeurilor din C & D, însă pe primul loc 

se situează compoziția. Majoritatea deșeurilor din C & D sunt inerte și astfel nu se vor degrada 

într-un depozit de deșeuri, însă unele materiale, cum ar fi lemnul, se vor degrada în timp și vor 

produce un gaz care are efect de seră contribuind puternic la schimbările climatice. Iar în același 

timp elementele periculoase prezente în deșeurile din C&D pot influența compoziția levigatului. În 

tabelul următor se prezintă cantitățile de deșeuri din construcții și demolări, la nivelul județului 

Brașov. 

Tabel 4-57 Cantități de DCD colectate de pe raza județului Brașov , 2014-2019 

Deșeuri din construcții 

și desființări 
Cantitate colectată (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DCD colectate de 

operatorii de 

salubrizare 

2.969,47 6.541,6 6.001,44 98,06 678,89 3.551,46 

DCD nepericuloase 2.969,47 6.541,6 6.001,44 98,06 678,89 3.551,46 

DCD periculoase 0 0 0 0 0 0 
DCD colectate global de 

la nivelul județului 
61.939,00 40.785,91 70528,72 65.874,73 15.898,5975 12.343,99 

DCD nepericuloase 61.917,11 40.738,11 70499,62 65.874,73 15.872,383 12.343,99 

DCD periculoase 21,89 47,804 29,09 0 26,479 - 

TOTAL DCD colectate 64.908,47 47.327,51 76.530,16 65.972,79 16.577,49 18.895,45 

(Sursa: Chestionare MUN, COL) 

Din datele transmise la APM Brașov de către operatorii de salubritate pentru anul 2019, rezultă că 

operatorii de salubrizare au colectat aproximativ 3.551,46 tone de deșeuri din construcții și 

demolări, din care cca 1.108,44 tone de la persoane fizice, restul provenind de la agenți economici. 

În același timp, cantitățile de DCD colectate de alți operatori se ridică la 12.343,99 tone. 

4.7.2 Gestionarea deșeurilor de construcții și desființări colectată  

Instalațiile de tratare și eliminare a DCD existente la nivelul județului Brașov, în anul 2019, sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 4-58 Descrierea instalațiilor de gestionare a DCD, anul 2019 

Tip instalație Localitate Descriere 
Capacitate 

proiectată 

(t/lună) 
Cod deșeuri 

Instalație de 

concasare  SC 

Silnef MG SRL 

Brașov 

Platformă stocare  

temporară (10.000 

mp), Concasor 

Terex 

2.000  

17 01 01; 17 01 02; 

17 01 03; 17 01 07; 

17 03 02; 17 05 04; 

17 05 06; 17 05 08; 
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Tip instalație Localitate Descriere 
Capacitate 

proiectată 

(t/lună) 
Cod deșeuri 

Greifere electrice 17 06 04; 17 08 02; 

17 09 04 

Conform datelor din chestionare, majoritatea deșeurilor de DCD, au fost preluate de către operatorii 

autorizați la nivelul județului Brașov, pentru valorificare respectiv eliminare. Cantitățile sunt 

prezentate în tabelul următor. 

Tabel 4-59 Cantitatea valorificată, respectiv eliminată de DCD, județul Brașov 

Deșeuri din construcții și 

desființări 
Cantitate valorificată (t/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DCD colectate de operatorii de salubrizare 

DCD 

nepericuloase 

Cod 

valorificare 

R10, R12 

2.092,35 6.531,18 5.824,20 128,98 102,91 2.267,63 

DCD periculoase 0 0 0 0 0 0 
DCD valorificate global de 

la nivelul județului 
64.874,94 42.132,56 70423,04 62.798,07 15.427,78 12.461,90 

DCD 

nepericuloase 

Cod 

valorificare 

R10, R12 

64.861,73 42.101,98 70411,99 62.798,07 15.419,45 12.461,90 

DCD periculoase 13,208 30,585 11,05 0 8,596 0 

TOTAL DCD valorificate 66.967,29 48.663,74 76.247,24 62.927,05 15.530,69 14.729,53 

Deșeuri din construcții și 

desființări 
Cantitate eliminată (t/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DCD colectate de operatorii de salubrizare 

DCD 

nepericuloase 

Cod 

eliminare 

D5 

779,13 110 72,13 74,19 575,98 1.283,83 

DCD periculoase 0 0 0 0 0 0 

DCD eliminate global de la 

nivelul județului 
92,34 717,52 63,72 57,1 706,71 0 

DCD 

nepericuloase 

Cod 

eliminare 

D5 

78,7 703,36 38,8 0 687,22 0 

DCD periculoase 13,64 14,16 24,92 0 19,49 0 

TOTAL DCD eliminate 871,47 827,52 135,85 131,29 1282,69 1.283,83 

(Sursă: Chestionare MUN, COL) 

Analiza datelor de valorificare/eliminare a DCD arată că marea majoritate a deșeurilor colectate în 

cadrul serviciilor de salubrizare ajung pe depozitul de deșeuri, pe când operatorii autorizati pentru 

colectarea deșeurilor asigură cu preponderență valorificarea acestor deșeuri în detrimentul 

eliminării. 
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4.7.3 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea DCD. Aspecte care 

necesită îmbunătățire 

Pentru perioada de analiza obiectivele și țintele privind gestionarea DCD sunt cele prevăzute în 

legislație și în Strategia Națională și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. 

Tabel 4-60 Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor specifice privind deșeurile din construcții și 

demolări, județul Brașov 

Obiectiv Țintă Mod de îndeplinire 

Deșeuri din 

construcții și 

Demolări: 
Gestionarea 

corespunzătoare cu 

respectarea 

principiilor 

strategice și a 

minimizării 

impactului asupra 

mediului și a 

sănătății umane 
 

- Colectarea separată a deșeurilor pe 

tip de material și periculoase sau 

nepericuloase; 
-Tratarea deșeurilor periculoase în 

vederea eliminării; 
- Crearea de capacității de tratare și 

valorificarea deșeurilor din 
demolări nepericuloase (cărămizi, 

țigle, blocuri 
de beton, etc.); 
- Eliminarea corespunzătoare a 
deșeurilor care nu pot fi 

valorificate. 
Termen: permanent 

Parțial 

îndepli

nit 

Nu sunt date la dispoziție privind 

colectarea separată și tratarea 

deșeurilor periculoase din DCD 

 
Din datele transmise de către 

operatorii de salubritate pentru anul 

3.551, rezultă că pe raza județului 

au fost colectate separat 

aproximativ 678 tone de deșeuri 

din construcții și demolări 
 
La nivelul județului Brașov, există 

o instalație de concasare a 

deșeurilor din construcții și 

desființări 

Principalele aspecte ale sistemului actual de gestionare a DCD sunt următoarele, conform datelor 

prezentate în PNDG 2014-2020: 

▪ Lipsa cadrului legislativ specific pentru DCD care să impună responsabilități clare și 

obligații de raportare pentru actorii implicați în gestionarea acestui flux de deșeuri; 

▪ Acceptarea la depozitele de deșeuri municipale a DCD în condițiile în care acestea ar putea 

fi tratate/valorificare. Această practică descurajează orice inițiativă de valorificare a DCD, 

mai ales în condițiile costului înca scăzut al depozitării; 

▪ Rata de utilizare a agregatelor minerale secundare (rezultate din tratarea mecanică a DCD) 

este în continuare mult prea mică. Una dintre cauze este costul prea mare al acestora raportat 

la costul agregatelor minerale naturale care este redus (nu sunt internalizate costurile de 

mediu ale exploatărilor); 

▪ Capacități de tratare (concasare) insuficiente la nivel național; 

▪ Lipsa depozitelor pentru deșeuri inerte; 

▪ Lipsa normelor privind calitatea materialului rezultat în urma tratării deșeurilor din 

construcții și desființări (încetarea statutului de deșeu); 

▪ Control scăzut din partea autorităților privind abandonărea deșeurilor din construcții și 

desființări. 

▪ În prezent, Ministerul Mediului coordonează redactarea unui proiect de act normativ 

(hotărâre de guvern) pentru gestionarea DCD, prin care se impun responsabilități pentru 

toți actorii implicați în gestionarea acestui flux de deșeuri. 
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4.8 Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

4.8.1 Generarea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

Cantitatea de nămol generată depinde de gradul de racordare a populației la sistemele de canalizare 

și de tipul procesului aplicat pentru epurarea apelor uzate. 

Datele statistice la nivelul județului Brașov privind racordarea la instalațiile de canalizare a apelor 

uzate orășenești sunt redate în tabelul următor. 

Tabel 4-61 Extinderea rețelelor de canalizare publică, județul Brașov, la 31 decembrie 2019 

Localități cu instalații de canalizare publică 
județul Brașov 

UM 

Total număr 31 

Municipii și orașe număr 10 
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică km 1.066,2 

 (municipii, orașe și comune) 

 (Sursa: INSSE) 

La nivelul județului Brașov majoritatea UAT-urilor sunt deservite de operatorul regional SC 

Compania APA Braşov care are în administrare următoarele stații de epurare: 

▪ Stația de epurare Stupini Brașov, deservește următoarele localități: Brașov, Poiana 

Brașov, Săcele, Râșnov, Hărman, Podu Oltului, Sânpetru, Ghimbav. Are un debit de intrare 

de aproximativ 1350 l/s zilnic 

▪ Stația de epurare Feldioara, deservește următoarele localități: Codlea, Feldioara, Hălchiu. 

Are un debit de intrare de aproximativ 324 l/s zilnic; 

▪ Stația de epurare Hoghiz, deservește următoarele localități: Rupea, Hoghiz, Homorod. 

Are un debit de intrare de aproximativ 15 l/s zilnic. 

▪ Stația de epurare Lunca Câlnicului, deservește următoarele localități: Prejmer, Lunca 

Câlnicului. Are un debit de intrare de aproximativ 20 l/s zilnic. 

▪ Stația de epurare Moieciu, deservește localitatea Moieciu, dar nu este pusă încă în 

funcțiune. 

▪ Stația de epurare Bod, deservește următoarele localități: Bod. Are un debit de intrare de 

aproximativ 3 l/s zilnic.24 

Ceilalți operatori care deservesc restul UAT-urilor sunt: Compania Apă Canal Sibiu SA care are în 

administrare Stația de epurare Făgăraș (care deservește următoarele UAT-uri: Mun. Făgăraș, 

Comunele Recea, Lisa, Beclean, Voila, Mândra), SC Victoria Parc Industrial SRL (pentru orașul 

Victoria) și SC Raja SA Constanța (pentru orașul Predeal), Morani Impex Srl  (pentru UAT 

Zărnești); SC Dorobeiu SRL (com. Cristian); Utilități Publice Bran Srl (pentru com Bran); SC 

Aromapa Serv SRL (pentru com. Ucea de Jos); Servicii Publice Sâmbeteană SRL (pentru UAT 

Sâmbăta de Sus); Tărlungeni Servicii Ape SRL (pentru UAT Tărlungeni) și Comuna Șercaia. 

 

24 Compania de Apă Brașov 
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De asemenea la nivelul județului, sunt funcționale și alte stații de epurare, multe dintre ele realizate 

în cadrul PNDL I în perioada 2015-2018. Date privind toate stațiile existente la momentul actual 

sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 4-62 Stații de epurare orășenești- situația existentă anul 2019, județul Brașov 

Denumirea stației de 

epurare 
Număr de locuitori 

deserviți 
Echivalent locuitor 

Cantitate de nămol 

rezultată (t/an) 
SEAU Stupini Brasov 302.336 500.000 12.557 
SEAU Făgăraș 34.545 35.000 1.409 
SEAU Prejmer  16.000  

SEAU Predeal 4.950 12.100 0 
SEAU Feldioara 26.942 142.0000 l.e 0 
SEAU Victoria 8.700 9.593 0,8 
SEAU Lunca 

Calnicului (Prejmer) 
6.092 16.000 24 

SEAU Bod 1.941 4.200 56 
SEAU Hoghiz 7.555 11.100 13,5 
SEAU Moieciu 2706 5800  - 
SEAU Apața 3.166 4.200 NA 
SEAU Racos 3.306 3.327 NA 
SEAU Tarlung - - 16* 
SEAU Bogata - - 15,5* 
SEAU Augustin - 1793  - 

SEAU Sinca Nouă - 1689 - 

SEAU Dăișoara 

(Ungra) 

-  - 

SEAU Lovnic (Jibert) - 1935 - 
(Sursa Raportării UAT; *Cantități anul 2017 Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 

din județul BRAȘOV/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020) 

 

In prezent sunt în derulare următoarele proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă canal la 

nivelul județului Brașov: 

• Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul 

BRAȘOV/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 (POIM); 

• Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul 

Brașov (POIM), astfel: 

1. „Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă în 

zona Brașov, Stupini și Feldioara” (CLF8); 

2. „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare în Brașov 

și Săcele” (CLF9) 

3. “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare, inclusiv stații de 

pompare apă uzată în Moieciu” (CL10F) 

4. “Stații de pompare apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer” (CL11F)  

• Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și 

Brașov, în perioada 2014-2020 (POIM) – pentru mun. Făgăraș 

https://proiecte-fonduri-ue.apabrasov.ro/poim/proiectul-fazat-contracte-de-lucrari/cl10f/
https://proiecte-fonduri-ue.apabrasov.ro/poim/proiectul-fazat-contracte-de-lucrari/cl10f/
https://proiecte-fonduri-ue.apabrasov.ro/poim/proiectul-fazat-contracte-de-lucrari/cl11f/
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• Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a 

S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020 (POIM) – pentru orașul Predeal 

• „Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, orașul Zărnești” (PNDL II)- pentru 

orașul Zărnești 

• „Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, 

județul Brașov”(PNDL II) – pentru UAT Bran 

• Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav 

și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov”(PNDL II) – 

pentru UAT Crizbav 

• Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul 

Braşov”(PNDL II) – pentru UAT Poiana Mărului 

• Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, 

jud. Brașov” (PBDL II)- pentru UAT Racoș 

• Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov”(PNDL II) – pentru 

comuna Recea 

• Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna 

Șinca”(PNDL II) – pentru com. Sinca 

• Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea”(PNDL II) – pentru 

com. Viștea 

Master Planul pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din 

județul Brașov, elaborat în cadrul POS Mediu în anul 2015, a prevăzut în cadrul Planului de 

investiții pe termen lung, realizarea mai multor stații de epurare, printre care și cele care fac obiectul 

proiectelor de  mai sus. Situația lor completă este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 4-63 Stații de epurare orășenești-planificare 

Denumirea 

stației de 

epurare 

Număr de 

locuitori 

deserviți 

Echivalent 

locuitor 
(capacitatea 

proiectată) 

Tipul stației de 

epurare 

Anul 

punerii în 

funcțiune 

Cantitate 

de nămol 

estimată 

(t/an 

substanță 

uscată) 

Mod de gestionare 

Reabilitare 

SEAU Făgăraș 
33.550 36.436 

Mecano-biologică 

cu treaptă 

secundară, fiind un 

proces de epurare cu 

nămol activat. 

2023 
2.915 în 

anul 2023 

Deshidratarea mecanică 

a nămolului până la 

25%substanță uscată, 

stocare intermediară pe 

o perioadă de 90 de zile 

și transport instalația de 

uscare propusă în 

cadrul stației de epurare  

existentă, Mohu, 

județul Sibiu  

SEAU Predeal 
4.950 12.100 Mecano-biologică 

(SBR) 
2017 - 

- 

SEAU Victoria 8.700 9.593 Mecano-biologică 1994 0,8 - 
SEAU Apața 3.166 4.200 Mecano-biologica NA 786* - 
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SEAU Racos 3.306 3.327 Mecano-biologica NA 83* - 
(Sursa Raportări UAT: * cifre de la nivelul lui 2014 

4.8.2 Gestionarea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

Tabel 4-64 Cantități de nămol de la stațiile de epurare orășenești gestionate 

Denumire 
Cantitate nămol (t/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantitate nămol rezultat 6.040 5.731 6.375 9.710 9.945. 7.468,74 
Cantitate nămol tratat/valorificat din 

care: 
- - - - - - 

- prin compostare - - - - - - 

- prin fermentare anaerobă - - - - - - 

- prin co-incinerare - - - - - - 

- utilizat în agricultură - - - - - - 

Cantitate nămol eliminat din care: - - - - - - 

- cantitate nămol depozitat - - - - - 71,5 

- cantitate nămol incinerat - - - -   
Stoc la sfârșitul anului (platforme de 

uscare, depozit propriu) 
6.040 5.731 6.375 9.710 9.945. 7.397,24 

 (Sursa: APM Brașov- Statistica deșeurilor –chestionarul GD-NAMOL, 2014-2019, Raport privind starea mediului 

în județul Brașov, 2018) 

Compania de Apa Brașov detine in administrare un depozit de namol (laguna) care este autorizat 

sa primeasca namoluri din statiile de epurare din judet. Depozitul detine Autorizatia integrata de 

mediu nr. 6/02.07.2018. Lagunele depozitului au fost bioremediate în cadrul Proiectului POS 

Mediu 2007-2013. Capacitatea proiectată a depozitului este de 60.000 mc. Există suprafață 

existentă pentru extinderea depozitului de nămol. 

In cadrul SEAU Brașov și SEAU Feldioara nămolurile sunt tratate prin stabilizare anaerobă, cu 

obținere de biogaz. 

4.8.3 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor. Aspecte care necesită îmbunătățire 

Obiectivele privind nămolurile rezultate de la stațiile de epurare orășenești, stabilite în PJGD 

2008 pentru județul Brașov și modul de îndeplinire a acestora sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 4-65 Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind nămolurile 

Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire 

Gestionarea 

corespunzătoare cu 

respectarea principiilor 

strategice şi a 

minimizării impactului 

asupra mediului şi 

sănătăţii umane 

Prevenirea eliminării 

ilegale şi a deversării în 

apele de suprafaţă 

Permanent  

Indeplinit: 

Nămolurile de la stațiile de epurare 

se evacuează în depozitul-lagună 

autorizat al Operatorului regional 

Apă Canal Brașov SA 

Promovarea a  

valorificării în 

agricultură în condiţiile 

respectării prevederilor 

legislative 

Permanent Neîndeplinit 
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Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire 

Promovarea tratării prin 

presare/deshidratare în 

vederea co-incinerării 

Permanent 

Parțial îndeplinit: 

Există în derulare proiectele: 

Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 

din județul BRAȘOV/Regiunea 

Centru, în perioada 2014-2020 

(POIM) si Proiectul Regional de 

dezvoltare a Infrastructurii de apă și 

apă uzată în județele Sibiu și 

Brașov, în perioada 2014-2020 

(POIM) care promovează tratarea 

termică a nămolurilor în instalații 

de valorificare energetică 
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5. PROIECȚII 

5.1 Proiecția socio-economică 

A. Metodologie și ipoteze 

Prognoza socio-economică vizează analiza evoluției populației și a principalilor indicatori 

macroeconomici la nivelul județului Braşov și a Regiunii de dezvoltare Centru, precum și dinamica 

populației, pe medii de rezidență, pentru mediul urban și mediul rural. 

Ipotezele pe baza cărora s-au realizat proiecțiile indicatorilor socio-economici sunt următoarele: 

▪ Perioada proiecțiilor socio-economice este 2020-2050, anul 2019 fiind anul de referință 

pentru acestea; 

▪ Proiecția populației la nivel de județ s-a realizat separat pentru mediul urban și mediul rural, 

pe scenariul mediu, conform datelor furnizate de INS25; 

▪ Pe perioada 2022 – 2050 valorile indicatorilor economici rămân constante la nivelul celor 

din anul 2021, pentru a evita o supraapreciere a acestora; 

▪ Proiecția veniturilor înregistrare de populație pe perioada 2020 – 2050 s-a realizat prin 

ajustarea valorilor înregistrate la nivelul anului de referință (anul 2019) cu valorile indicelui 

Creșterea reală a PIB dată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru perioada 

2018-2021 (varianta de vară 2020) și prognoza în profil teritorial (varianta de toamnă 

2019); 

▪ Determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populației, s-a menținut constantă 

proporția venitului disponibil în totalul veniturilor populației înregistrate la nivelul anului 

2019 (anul de referință), de 77,90%26; 

▪ Pentru determinarea datelor la nivel de județ (acolo unde datele nu sunt disponibile din 

surse oficiale) s-a aplicat valorilor înregistrate la nivel național sau regional, un factor de 

corecție județean, calculat ca raport dintre nivelul regional și cel județean al câștigurilor 

salariale nete; 

▪ Același principiu s-a aplicat și în determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale 

populației pentru familia medie la nivel județean. 

 

25 Institutul Național de Statistică – „Proiectarea populaţiei României, în profil teritorial, la orizontul anului 

2060”,2017 (http://www.insse.ro/cms/ro/tags/proiectarea-populatiei-romaniei-profil-teritorial-la-orizontul-anului-

2060) 
26 Proporția venitului net disponibil în totalul veniturilor este stabilit la 77,90% prin Metodologia pentru elaborarea, 

monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/proiectarea-populatiei-romaniei-profil-teritorial-la-orizontul-anului-2060
http://www.insse.ro/cms/ro/tags/proiectarea-populatiei-romaniei-profil-teritorial-la-orizontul-anului-2060
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5.1.1 Proiecția populației 

Perioada proiecțiilor socio-economice este 2020-2050, anul 2019 fiind anul de referință pentru 

acestea. 

Evoluţia populaţiei este importantă pentru planificarea gestionării deşeurilor, în principal a 

deşeurilor municipale. Pentru prognoza populaţiei pe perioada 2020-2025 s-au luat în considerare 

datele înregistrate de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2013-2018, privind populația 

rezidentă, precum și datele de prognoză ale Centrului Național de Prognoză pentru perioada 2015-

2060.  

Pentru prognoza populatia s-a folosit datele statistice publicate de INS, astfel: 

- pentru anii istorici 2013-2019 s-au folosit datele statistice privind populatia rezidenta pe medii 

(total Urban si total Rural) publicat de INS  

- la prognozarea populatia pe anii 2020- 2050  s-a utilizat populatia din Prognoza INS la nivelul 

anilor 2060, varianta medie. 

Populatia totala din mediu urban pe anii istorici prezinta un trend descendent asa cum rezulta din 

datele publicate INS. Per total urban trendul este unul descendent, dar pentru mediul rural trendul 

este ascendent până în anul 2020, păstrând trendul total de descreștere conform datelor INS. Din 

anul 2020 s-a utilizat același trend de descreștere pentru toate localitățile din județ. 

Prognoza populaţiei pe perioada de previziune este prezentată în tabelul următor, precum și în 

Anexa 3. 

Tabel 5-1 Prognoza populației în județul Brașov 2018-2025 

Zona 
Populație (nr. de persoane) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total județ 

BRAȘOV 
552.195 551.621 551.047 550.474 549.901 549.328 

Total Urban  388.971 388.566 388.161 387.757 387.353 386.949 

Total rural  163.224 163.055 162.886 162.717 162.548 162.379 

5.1.2 Proiecția indicatorilor socio-economici 

Realizarea proiecțiilor principalilor indicatori socio-economici s-a realizat pe baza datelor 

comunicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză27 (CNSP), prognoza pe termen mediu 

pentru perioada 2018-2021 (varianta de vară 2020) și prognoza în profil teritorial (varianta de 

toamnă 2019). Începând cu anul 2024 valorile indicatorilor sunt limitate la cele estimate în anul 

2023, pentru evitarea unei supraaprecieri a acestora. 

În cele ce urmează, este prezentată prognoza pentru principalii indicatori socio-economici la 

nivelul Regiunii Centru și la nivelul județului Brașov, furnizată de CNP.  

 

 

27 Comisia Națională de Strategie și Prognoză - Prognoza pe termen mediu 2019 – 2023 – varianta de tomană 2019 și 

Prognoza principalilor indicatori macroeconomici - varianta de vara 2020  (http://www.cnp.ro/ro/prognoze) 

http://www.cnp.ro/ro/prognoze
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Tabel 5-2 Proiecția principalilor indicatori economico-sociali, 2020-2050 

ROMANIA 

Indicator UM 
2020 2021 2022 2023 2024-

2050 

Rata inflației (pentru leu) % 2,80% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 

Curs mediu de schimb lei/euro 4,84 4,9 4,9 4,9 4,9 

PIB (prețuri curente) mld. lei 1.058,00 1.149,10 1.149,10 1.149,10 1.149,10 

Creșterea reală a PIB (față de anul 

anterior) 
% 

-3,80% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 

PIB/capita euro/pers. 12.357 13.389 14.434 15.483 15.483 

Rata șomaj înregistrată % 3,90% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 

Câștig salarial mediu net lunar lei/lună 3.157 3.373 3.841 4.107 4.107 

Creșterea câștigului salarial mediu net 

lunar (față de anul anterior) 
% 

4,00% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 

REGIUNEA CENTRU 

Indicator UM 
2020 2021 2022 2023 2024-

2050 

PIB (prețuri curente) mld. lei 130,14 140,79 151,69 162,61 162,61 

Creșterea reală a PIB (față de anul 

anterior) 
% 4,60% 4,60% 4,70% 4,40% 4,40% 

PIB/capita euro/pers. 11.880 12.889 13.926 14.973 14.973 

Rata șomaj înregistrată % 2,50% 2,30% 2,20% 2,10% 2,10% 

Câștig salarial mediu net lunar lei/lună 3.148 3.410 3.682 3.957 3.957 

Creșterea câștigului salarial mediu net 

lunar (față de anul anterior) 
% 11,00% 8,30% 8,00% 7,50% 7,50% 

JUDETUL BRAȘOV 

Indicator UM 
2020 2021 2022 2023 2024-

2050 

PIB (prețuri curente) mld. lei 39,03 42,17 45,38 48,59 48,59 

Creșterea reală a PIB (față de anul 

anterior) 
% 4,40% 4,40% 4,50% 4,30% 4,30% 

PIB/capita euro/pers. 14.869 16.037 17.227 18.434 18.434 

Rata șomaj înregistrată % 1,90% 1,70% 1,60% 1,50% 1,50% 

Câștig salarial mediu net lunar lei/lună 3.296 3.547 3.809 4.078 4.078 

Creșterea câștigului salarial mediu net 

lunar (față de anul anterior) 
% 10,10% 7,60% 7,40% 7,10% 7,10% 

 (Sursa: CNSP, http://www.cnp.ro/ro/prognoze) 

În județul Brașov situația economică și socială este superioară celei la nivel regional și național, cu 

un nivel al produsului intern brut pe cap de locuitor de 11.880 euro/capita în 2020 care se 

preconizează că va ajunge la 14.973 euro/capita până în 2024 și o rată a șomajului în continuă 

scădere, ajungând la 2,10% în anul 2024. 

În ceea ce privește evoluția indicatorilor macroeconomici, se preconizează o scădere a ratei inflației 

începând cu 2021 și ajungând la 2,70%, iar din anul 2022 se previzionează un nivel constant la 

2,70%, în vederea păstrări unui nivel realist al previziunilor. 

Se preconizează că ritmul de creștere economică a României se va intensifica în perioada de 

prognoză, cu o creștere constantă începând cu anul 2022, pentru o previziune realistă, la 4,90% 

anual și 4,7% la nivelul județului Brașov, reprezentând creșterea reală a produsului intern brut. 

Pentru piața muncii se prevede o îmbunătățire treptată a stabilității acesteia, cu o rată a șomajului 

în ușoară scădere, previzionată pentru anul 2022 la 3,6% media națională și 2,2% în județul Brașov.

http://www.cnp.ro/ro/prognoze
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5.1.3 Proiecția veniturilor populației 

Nivelul veniturilor brute realizate de populație, înregistrate la nivel județean, au fost determinate prin aplicarea unui factor de corecție județean (calculat 

ca raport dintre nivelul regional și cel județean al câștigurilor salariale nete) la veniturile brute medii înregistrate la nivel regional. 

Proiecția veniturilor brute ale populației au fost determinate prin ajustarea veniturilor înregistrate în anul 2019 cu creșterea reală PIB furnizată de 

Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru perioada 2019-2021 și cu o creștere constantă pe perioada 2022-2050 cu cea previzionată pentru 

anul 2021.  

Proiecția veniturilor brute pe gospodărie și pe persoană, separat pentru mediul urban și rural este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel 5-3 Proiecția veniturilor brute pe gospodărie și pe persoană, separat pentru mediul urban și rural  
Indicator UM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

România             

Venit brut pe gospodărie  

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/gospod

ărie 

4.607,82 4.833,60 5.070,45 5.318,90 5.579,53 5.852,93 6.139,72 6.440,57 6.756,16 7.087,21 7.434,48 

-în mediul urban 5.310,68 5.570,90 5.843,87 6.130,22 6.430,60 6.745,70 7.076,24 7.422,98 7.786,71 8.168,26 8.568,50 

-în mediul rural 3.689,63 3.870,42 4.060,07 4.259,01 4.467,70 4.686,62 4.916,26 5.157,16 5.409,86 5.674,94 5.953,01 

Venit brut pe persoană 

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/persoan

ă 

1.782,33 1.869,66 1.961,27 2.057,37 2.158,18 2.263,93 2.374,86 2.491,23 2.613,30 2.741,35 2.875,68 

-în mediul urban 2.161,58 2.267,50 2.378,61 2.495,16 2.617,42 2.745,67 2.880,21 3.021,34 3.169,39 3.324,69 3.487,60 

-în mediul rural 1.340,20 1.405,87 1.474,76 1.547,02 1.622,82 1.702,34 1.785,75 1.873,25 1.965,04 2.061,33 2.162,34 

Regiunea Centru  
           

Venit brut pe gospodărie 

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie) -

Regiunea Centru: 
lei/gospod

ărie 

4.849,50 5.087,13 5.336,40 5.597,88 5.872,18 6.159,92 6.461,76 6.778,39 7.110,53 7.458,95 7.824,44 

-în mediul urban 5.295,54 5.632,01 5.601,96 5.906,33 6.195,74 6.499,33 6.817,79 7.151,87 7.502,32 7.869,93 8.255,55 

-în mediul rural 3.679,11 3.912,88 3.892,00 4.103,46 4.304,53 4.515,45 4.736,70 4.968,80 5.212,28 5.467,67 5.735,59 

Venit brut pe persoană 

(venituri totale medii 

lunare/persoana)- Regiunea 

Centru: 
lei/persoan

ă 

1.999,93 2.091,93 2.190,25 2.286,62 2.387,23 2.492,27 2.601,93 2.716,41 2.835,93 2.960,71 3.090,98 

-în mediul urban 2.155,42 2.292,37 2.280,15 2.404,03 2.521,82 2.645,39 2.775,02 2.910,99 3.053,63 3.203,26 3.360,22 

-în mediul rural 1.336,38 1.421,29 1.413,71 1.490,52 1.563,55 1.640,17 1.720,53 1.804,83 1.893,27 1.986,04 2.083,36 

Județul Brașov  
           

Venit brut pe gospodărie  

(venituri totale medii 

lei/gospod

ărie 
5.077,49 5.291,51 5.520,46 5.769,06 6.051,74 6.348,28 6.659,35 6.985,66 7.327,96 7.687,04 8.063,70 
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Indicator UM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

lunare/gospodarie)- judetul 

Braşov: 

-în mediul urban 5.544,50 5.858,28 5.795,18 6.086,94 6.385,20 6.698,07 7.026,27 7.370,57 7.731,73 8.110,58 8.507,99 

-în mediul rural 3.852,08 4.070,08 4.026,24 4.228,94 4.436,16 4.653,53 4.881,54 5.120,74 5.371,66 5.634,86 5.910,98 

Venit brut pe persoană  

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie) -judetul 

Braşov: 
lei/persoan

ă 

2.093,95 2.175,98 2.265,80 2.356,54 2.460,23 2.568,48 2.681,49 2.799,47 2.922,65 3.051,24 3.185,50 

-în mediul urban 2.256,75 2.384,47 2.358,80 2.477,54 2.598,93 2.726,28 2.859,88 3.000,00 3.147,01 3.301,21 3.462,97 

-în mediul rural 1.399,21 1.478,39 1.462,47 1.536,10 1.611,36 1.690,32 1.773,14 1.860,02 1.951,16 2.046,77 2.147,07 

 

Indicator UM 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

România            

Venit brut pe gospodărie  

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/gospodărie 

7.798,77 8.180,91 8.581,77 9.002,28 9.443,39 9.906,12 10.391,52 10.900,70 11.434,83 11.995,14 

-în mediul urban 8.988,36 9.428,79 9.890,80 10.375,45 10.883,85 11.417,16 11.976,60 12.563,45 13.179,06 13.824,83 

-în mediul rural 6.244,71 6.550,70 6.871,68 7.208,39 7.561,60 7.932,12 8.320,79 8.728,51 9.156,21 9.604,86 

Venit brut pe persoană 

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/persoană 

3.016,59 3.164,40 3.319,46 3.482,11 3.652,73 3.831,71 4.019,46 4.216,41 4.423,01 4.639,74 

-în mediul urban 3.658,49 3.837,76 4.025,81 4.223,07 4.430,00 4.647,07 4.874,78 5.113,64 5.364,21 5.627,06 

-în mediul rural 2.268,29 2.379,44 2.496,03 2.618,34 2.746,64 2.881,23 3.022,41 3.170,51 3.325,86 3.488,83 

Regiunea Centru  
          

Venit brut pe gospodărie 

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie) -

Regiunea Centru: 
lei/gospodărie 

8.207,84 8.610,02 9.031,91 9.474,47 9.938,72 10.425,72 10.936,58 11.472,47 12.034,62 12.624,32 

-în mediul urban 8.660,08 9.084,42 9.529,56 9.996,51 10.486,34 11.000,17 11.539,18 12.104,59 12.697,72 13.319,91 

-în mediul rural 6.016,63 6.311,45 6.620,71 6.945,12 7.285,43 7.642,42 8.016,89 8.409,72 8.821,80 9.254,06 

Venit brut pe persoană 

(venituri totale medii 

lunare/persoana)- Regiunea 

Centru: 
lei/persoană 

3.226,98 3.368,97 3.517,20 3.671,96 3.833,53 4.002,21 4.178,31 4.362,16 4.554,10 4.754,48 

-în mediul urban 3.524,87 3.697,59 3.878,78 4.068,83 4.268,20 4.477,35 4.696,74 4.926,87 5.168,29 5.421,54 

-în mediul rural 2.185,45 2.292,54 2.404,87 2.522,71 2.646,32 2.776,00 2.912,02 3.054,71 3.204,39 3.361,41 

Județul Brașov  
          

Venit brut pe gospodărie  

(venituri totale medii 
lei/gospodărie 8.458,83 8.873,30 9.308,09 9.764,19 10.242,63 10.744,53 11.271,01 11.823,28 12.402,62 13.010,36 
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Indicator UM 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

lunare/gospodarie)- judetul 

Braşov: 

-în mediul urban 8.924,89 9.362,21 9.820,96 10.302,19 10.807,00 11.336,54 11.892,03 12.474,73 13.086,00 13.727,22 

-în mediul rural 6.200,61 6.504,45 6.823,16 7.157,49 7.508,21 7.876,12 8.262,04 8.666,88 9.091,56 9.537,04 

Venit brut pe persoană  

(venituri totale medii 

lunare/gospodarie) -judetul 

Braşov: 
lei/persoană 

3.325,66 3.471,99 3.624,75 3.784,24 3.950,75 4.124,59 4.306,08 4.495,55 4.693,36 4.899,87 

-în mediul urban 3.632,66 3.810,66 3.997,39 4.193,25 4.398,72 4.614,26 4.840,36 5.077,53 5.326,33 5.587,32 

-în mediul rural 2.252,28 2.362,64 2.478,41 2.599,85 2.727,24 2.860,89 3.001,07 3.148,12 3.302,38 3.464,20 

 

Indicator UM 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

România            

Venit brut pe 

gospodărie  (venituri 

totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/gospodărie 

12.582,90 13.199,46 13.846,23 14.524,70 15.236,41 15.982,99 16.766,16 17.587,70 18.449,50 19.353,53 

-în mediul urban 14.502,25 15.212,86 15.958,29 16.740,25 17.560,52 18.420,99 19.323,62 20.270,48 21.263,73 22.305,65 

-în mediul rural 10.075,50 10.569,20 11.087,09 11.630,36 12.200,25 12.798,06 13.425,16 14.082,99 14.773,06 15.496,94 

Venit brut pe 

persoană (venituri 

totale medii 

lunare/gospodarie ) -

România: 
lei/persoană 

4.867,09 5.105,58 5.355,75 5.618,18 5.893,47 6.182,25 6.485,18 6.802,95 7.136,29 7.485,97 

-în mediul urban 5.902,79 6.192,03 6.495,44 6.813,72 7.147,59 7.497,82 7.865,21 8.250,61 8.654,89 9.078,98 

-în mediul rural 3.659,78 3.839,11 4.027,23 4.224,56 4.431,56 4.648,71 4.876,50 5.115,45 5.366,11 5.629,05 

Regiunea Centru  
          

Venit brut pe 

gospodărie (venituri 

totale medii 

lunare/gospodarie) -

Regiunea Centru: 
lei/gospodărie 

13.242,91 13.891,81 14.572,51 15.286,56 16.035,60 16.821,34 17.645,59 18.510,22 19.417,22 20.368,66 

-în mediul urban 13.972,58 14.657,24 15.375,45 16.128,85 16.919,16 17.748,20 18.617,86 19.530,14 20.487,11 21.490,98 

-în mediul rural 9.707,51 10.183,18 10.682,16 11.205,58 11.754,66 12.330,64 12.934,83 13.568,64 14.233,50 14.930,95 

Venit brut pe 

persoană (venituri 

totale medii 

lunare/persoana)- 

Regiunea Centru: 

lei/persoană 
4.963,68 5.182,08 5.410,09 5.648,13 5.896,65 6.156,10 6.426,97 6.709,76 7.004,99 7.313,21 

-în mediul urban 5.687,20 5.965,88 6.258,21 6.564,86 6.886,54 7.223,98 7.577,95 7.949,27 8.338,79 8.747,39 
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Indicator UM 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

-în mediul rural 3.526,11 3.698,89 3.880,14 4.070,27 4.269,71 4.478,93 4.698,40 4.928,62 5.170,12 5.423,46 

Județul Brașov  
          

Venit brut pe 

gospodărie  (venituri 

totale medii 

lunare/gospodarie)- 

judetul Braşov: 
lei/gospodărie 

13.647,86 14.316,60 15.018,12 15.754,00 16.525,95 17.335,72 18.185,17 19.076,24 20.010,97 20.991,51 

-în mediul urban 14.399,84 15.105,44 15.845,61 16.622,05 17.436,53 18.290,92 19.187,17 20.127,35 21.113,58 22.148,15 

-în mediul rural 10.004,35 10.494,57 11.008,81 11.548,23 12.114,10 12.707,70 13.330,36 13.983,55 14.668,74 15.387,52 

Venit brut pe 

persoană  (venituri 

totale medii 

lunare/gospodarie) -

judetul Braşov: 
lei/persoană 

5.115,46 5.340,54 5.575,52 5.820,84 6.076,96 6.344,35 6.623,50 6.914,94 7.219,19 7.536,84 

-în mediul urban 5.861,11 6.148,31 6.449,58 6.765,61 7.097,12 7.444,88 7.809,67 8.192,35 8.593,78 9.014,87 

-în mediul rural 3.633,93 3.812,00 3.998,79 4.194,73 4.400,27 4.615,89 4.842,07 5.079,33 5.328,22 5.589,30 

Analizând datele de mai sus, se observă o creștere a veniturilor populației, ceea ce arată o creștere a capacității de suportare a costurilor cu colectarea 

deșeurilor pe perioada de analiză, care este determinată în funcție de nivelul veniturilor familiei medii. 

Determinarea veniturilor nete pentru familia medie s-au determinat prin utilizarea proporției de 77,90% a veniturilor reale disponibile din totalul 

veniturilor brute înregistrate, înregistrată la nivelul anului 2019 și menținută constantă. 

Mai jos sunt prezentate veniturile reale disponibile (nete) pe gospodărie și pe persoană, separate pentru familia medie  la nivelul județului  Brașov 

pentru perioada de analiză 2020-2050: 

Tabel 5-4 Proiecția veniturilor nete pe gospodărie și pe persoană, separat pentru familia medie – județul Brașov 

Indicatori UM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Venit net/gospodărie: 

-familia medie 

lei/gosp. 

           

mediul rural 4.319,17 4.563,60 4.514,45 4.741,73 4.974,07 5.217,80 5.473,46 5.741,67 6.023,02 6.318,14 6.627,72 

mediul urban 3.000,77 3.170,59 3.136,44 3.294,34 3.455,77 3.625,10 3.802,72 3.989,06 4.184,52 4.389,56 4.604,65 

Venit net/persoană: 

-familia medie 

lei/pers. 

           

mediul rural 1.758,01 1.857,50 1.837,51 1.930,00 2.024,57 2.123,77 2.227,85 2.337,00 2.451,52 2.571,64 2.697,65 

mediul urban 1.089,98 1.151,67 1.139,26 1.196,62 1.255,25 1.316,76 1.381,28 1.448,96 1.519,95 1.594,43 1.672,57 
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Indicatori UM 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Venit net/gospodărie:  

-familia medie 

lei/gosp. 

          

mediul rural 6.952,49 7.293,16 7.650,53 8.025,41 8.418,65 8.831,16 9.263,89 9.717,81 10.193,99 10.693,50 

mediul urban 4.830,28 5.066,97 5.315,24 5.575,68 5.848,90 6.135,50 6.436,13 6.751,50 7.082,33 7.429,35 

Venit net/persoană: 

-familia medie 

lei/pers. 

          

mediul rural 2.829,84 2.968,50 3.113,97 3.266,54 3.426,60 3.594,51 3.770,64 3.955,40 4.149,21 4.352,52 

mediul urban 1.754,53 1.840,50 1.930,68 2.025,28 2.124,52 2.228,63 2.337,83 2.452,39 2.572,55 2.698,61 
 

Indicatori UM 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

Venit net/gospodărie: 

-familia medie 

lei/gosp. 

          

mediul rural 11.217,48 11.767,14 12.343,73 12.948,58 13.583,06 14.248,63 14.946,81 15.679,21 16.447,48 17.253,41 

mediul urban 7.793,39 8.175,27 8.575,86 8.996,07 9.436,88 9.899,30 10.384,35 10.893,19 11.426,95 11.986,88 

Venit net/persoană: 

-familia medie 

lei/pers. 

          

mediul rural 4.565,80 4.789,53 5.024,22 5.270,41 5.528,66 5.799,56 6.083,73 6.381,84 6.694,55 7.022,58 

mediul urban 2.830,83 2.969,55 3.115,06 3.267,69 3.427,81 3.595,78 3.771,97 3.956,80 4.150,68 4.354,06 

Pe baza veniturilor reale disponibile prognozate în județul Brașov, se va determina capacitatea de plată a populație pentru serviciile de salubrizare, în 

conformitate cu mecanismul de calcul al taxei/tarifului maxim suportabil pe tonă la nivel de județ, prezentat în Metodologia de realizare/revizuire a 

Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD). 
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5.2 Proiecția privind generarea deșeurilor municipale 

Pentru planificarea gestionării deșeurilor pentru județul Brașov au fost utilizate datele disponibile 

pentru perioada 2013-2018 prezentate în Capitolul 4- Situația actuală privind gestionarea 

deșeurilor. 

Perioada de prognoză se extinde pe perioada 2019-2048. 

Pentru deșeurile municipale, planificarea este realizată mai detaliat, și cuprinde următoarele:  

▪ Proiecția de generare a deșeurilor municipale și proiecția deșeurilor de ambalaje;  

▪ Obiective și ținte;  

▪ Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale;  

▪ Descrierea alternativei alese, estimarea costurilor și verificarea viabilității măsurilor 

propuse; 

▪ Măsuri de guvernanță aplicabile la nivel județean care să asigure funcționarea la 

parametrii proiectați a instalațiilor de gestionare a deșeurilor existente și a sistemului de 

management integrat al deșeurilor;  

▪ Planul de acțiune.  

De asemenea, măsurile referitoare la sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale care 

vor fi propuse și implementate la nivel de județ au fost adaptate condițiilor locale pentru a asigura 

cel puțin atingerea obiectivelor minime prevăzute în PNGD. 

Planificarea fluxurilor speciale de deșeuri pentru care nu sunt date privind situația actuală la nivelul 

județului Brașov a fost preluată din Planul Național pentru Gestionarea Deșeurilor 2014-2020. 

Ținând cont de situația existentă, aspectele constatate și planificarea gestionării deșeurilor a fost 

elaborat, pentru fiecare flux de deșeu, un plan de acțiune care care identifică măsurile care trebuie 

întreprinse în vederea atingerii obiectivelor și țintelor stabilite, responsabilii și termenele de 

realizare.  

5.2.1 Metodologia utilizată 

Prognoza privind generarea deșeurilor municipale se va realiza pe baza datelor colectate privind 

gestionarea deșeurilor în perioada 2013-2019. 

Ipotezele în baza cărora se va realiza această estimare sunt următoarele: 

- Indicatorii de generare deșeuri menajere – se vor utiliza indicatorii estimați la analiza 

situației actuale;  

- Gradul de deservire a populației cu serviciul de salubrizare – se vor utiliza valorile 

identificate la analiza situației actuale; 

- Deșeurile similare – se vor calcula ca pondere din deșeurile menajere iar ponderea utilizată 

este media la nivelul anului 2019 (deșeurile similare la nivelul mediului urban reprezintă 

31,49% raportat la deșeurile menajere, iar la nivelul mediului rural 22,35% din deșeurile 

menajere); 

In ceea ce privește influența turismului asupra generării deșeurilor similare, se poate concluziona 

că, cel puțin pe termen scurt și mediu aceasta nu va avea o influență semnificativă, având în vedere 

că, deși numărul de turiști este în creștere de la an la an în perioada de analiză (aspect subliniat 

prin creșterea în această perioadă a cantităților de deșeuri similare colectate), totuși trendul de 
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creștere al acestui număr fată de anii anteriori este negativ (așa cum se observă și în figura 

următoare), într-o măsură totuși mai mică decât capacitatea de cazare turistică, care pare să fi ajuns 

la o limită în anul 2018.  

Figura 5-1 Trendul de evoluție al indicatorilor economici privind turismul 

 

- Deșeurile din grădini și parcuri, deșeurile din piețe și deșeurile stradale – se va utiliza 

cantitățile identificate a fi generate la analiza situației actuale. 

Pentru proiecția cantității de deșeuri municipale generate în perioada 2020-2025 sunt utilizate 

următoarele ipoteze, prevăzute în PNGD: 

- Indicatorii de generare a deșeurilor menajere atât în mediul urban, cât și în mediul rural: 

- în anul de referință, 2019, indicatorul de generare este cel din analiza situației existente; 

având în vedere că indicatorii determinați sunt mai mari decât cei estimați în PNGD pentru 

anul 2019, conform Metodologiei de elaborare a PJGD-urilor, se vor folosi în proiecție 

indicatorii de generare determinați din situația existentă; 

- începând cu anul 2020 și până la sfârșitul perioadei de planificare (2050), indicatorii 

rămân constanți;  

- În ceea ce privește gradul de conectare a populației la serviciul de salubrizare, se vor utiliza 

ca punct de plecare valorile identificate la analiza situației actuale, dar cu un trend 

crescător, considerând că la nivelul anului 2023 întreaga populație urbană și rurală a 

județului Brașov va fi deservită de servicii de salubrizare; 

- Deșeurile similare reprezintă ponderea calculată din deșeurile menajere pentru întreaga 

perioada de planificare; 

- Deșeurile din parcuri și grădini, deșeurile din piețe și deșeurile stradale rămân constante,  

la valoarea estimată pentru anul primul an de prognoză pentru întreaga perioadă de 

planificare. Pentru mediul rural, s-a considerat aceeași tendință ca și în mediul urban. 
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5.2.2 Proiecția deșeurilor municipale 

În această etapă vor fi luate în considerare următoarele categorii de deșeuri, pentru care există 

obiective și ținte de atins conform legislației în vigoare și documentelor strategice (PNGD 2014-

2020), și care fac obiectul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 

▪ Deșeuri menajere; 

▪ Deșeuri similare; 

▪ Deșeuri biodegradabile; 

▪ Deșeuri stradale; 

▪ Deșeuri din piețe 

▪ Deșeuri din parcuri și grădini; 

▪ Deșeuri de construcții și demolări; 

▪ Deșeuri periculoase menajere; 

▪ Deșeuri voluminoase. 

Conform datelor înregistrate la APM Brașov, respectiv în datele furnizate de UAT-uri, populația 

deservită de servicii de salubrizare înregistrează variații la nivelul județului (astfel în 2013 era de 

88,27 % ajungând în 2019 la 97,59%).  

În ceea ce privește indicii de generare a deșeurilor menajere, evoluția acestora pe perioada 2015-

2019 este în contradicție cu evoluția prognozată a indicatorilor de generare din cadrul PNGD. 

Astfel, în PNGD se prognozează o scădere a indicilor atât în mediul urban cât și în rural, în timp 

ce în județul Brașov, trendul este crescător (până în 2017 în mediul rural și până în 2018 in mediul 

urban), datorită faptului că în această perioadă conusmul de bunuri este în creștere, și aproape toate 

UAT-urile au acoperire cu servicii de salubrizare. Este de asteptat ca, odată cu implementarea 

legislației privind tarifele diferențiate și înființarea unui Sistem de Management Integrat al 

deșeurilor în județ gradul de acoperire cu servicii de salubrizare precum și cantitățile colectate de 

deșeuri și raportate de operatorii de salubrizare să fie tot mai mari. 

Pentru perioada de planificare a PJGD Brașov, 2020-2025, în PNGD se prognozează un trend 

descrescător al indicilor de generare datorat implementării măsurilor de prevenire a generării 

deșeurilor (prin creșterea gradului de compostare individuală a biodeșeurilor în mediul rural, 

aplicarea măsurilor de prevenire a risipei de alimente, eficientizarea intsrumentului economic  

referitor la ecotaxa pentru pungile de plastic și a instrumentului economic plătește pentru cât 

arunci). Totuși, la nivelul județului Brașov, implementarea acestor măsuri este mult întârziată, prin 

urmare nu se poate estima că se va înregistra un trend descrescător al indicelui de generare. Se 

asumă deci că, pe această perioadă, la nivelul PJGD Brașov, valorile indicilor de generare se vor 

menține constanți. Se menționează că indicii de generare ai deșeurilor menajere calculați la nivelul 

județului în anul de referință (2019) sunt mai mari decât deci prognozați la nivelul PNGD (0,65 

kg/locuitor/zi în mediul urban și 0,31 kg/locuitor/zi). 

Tabel 5-5 Proiecția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere, 2020-2025 

Indicator de generare deșeuri 

menajere 
(kg/loc x zi) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Indicator generare mediul urban 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Indicator generare mediul rural 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

 

În ceea ce privește indicii de generare al celorlalte categorii de deșeuri municipale și proiecția lor, 

s-au luat în considerare următoarele premise: 

▪ la nivelul anului 2019, pentru deșeurile similare, ponderea cantităților lor raportat la cantitățile 

de deșeuri menajere generate a fost calculată la nivelul întregului județ, în funcție de cantitățile 

colectate, valorile lor fiind după cum urmează: 

o deșeuri similare urban – 31,49% din cantitatea de deseuri menajere generată în 

mediul urban; 

o deșeuri similare rural – 22,35% din cantitatea de deseuri menajere generată în 

mediul rural; 

În concordanță cu premisele PNGD 2014-2020 (care calculează cantitățile de deșeuri similare ca 

procent din deșeurile menajere), aceste procente au fost menținute constante pe perioada de 

prognoză. Pentru deșeurile din piețe, parcuri și grădini și stradale, în concordanță cu PNGD 

2014-2020, s-a menținut un trend constant pe perioada de prognozare, respectiv cantitatea de 

deseuri generate a fost menținută constantă.  

Pe baza premiselor de mai sus, proiecția generării deșeurilor municipale este prezentată în tabelul 

următor și în Anexa 3 la PJGD: 

Tabel 5-6 Prognoza generării deșeurilor municipale, în județul Brașov , 2020-2025 

TOTAL JUDEȚ (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Deseuri menajere colectate 

în amestec și separat 
144.798 145.295 145.791 145.979 145.827 145.675 

Deseuri similare din comert, 

industrie, institutii colectate 

în amestec și separat 

43.138 43.238 43.337 43.368 43.323 43.278 

Deseuri colectate din 

gradini și parcuri 
3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 

Deseuri colectate din piete 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 

Deseuri stradale colectate 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 

Deșeuri menajere generate 

și necolectate 
1.637 988 340 0 0 0 

Total deseuri municipale 

colectate 
214.030 214.627 215.222 215.441 215.244 215.047 

Total deseuri municipale 

generate 
215.668 215.615 215.562 215.441 215.244 215.047 

Mediul urban (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Deseuri menajere colectate 

în amestec și separat 
117.839 117.716 117.593 117.471 117.349 117.226 

Deseuri similare din comert, 

industrie, institutii colectate 

în amestec și separat 

37.113 37.074 37.036 36.997 36.958 36.920 

Deseuri colectate din 

gradini și parcuri 
3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 

Deseuri colectate din piete 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 

Deseuri stradale colectate 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 
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TOTAL JUDEȚ (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Deșeuri menajere generate 

și necolectate 
0 0 0 0 0 0 

Total deseuri municipale 

colectate 
181.018 180.856 180.695 180.534 180.373 180.212 

Total deseuri municipale 

generate 
181.018 180.856 180.695 180.534 180.373 180.212 

Mediul rural (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Deseuri menajere (colectate 

în amestec și separat) 
26.959 27.579 28.197 28.508 28.478 28.449 

Deseuri similare din comert, 

industrie, institutii (colectate 

în amestec și separat) 

6.025 6.163 6.302 6.371 6.364 6.358 

Deseuri din gradini și 

parcuri 
7 7 7 7 7 7 

Deseuri din piete 7 7 7 7 7 7 

Deseuri stradale 14 14 14 14 14 14 

Deșeuri menajere generate 

și necolectate 
1.637 988 340 0 0 0 

Total deseuri municipale 

colectate 
33.013 33.771 34.527 34.907 34.871 34.835 

Total deseuri municipale 

generate 
34.650 34.759 34.867 34.907 34.871 34.835 

5.2.3 Proiecția compoziției deșeurilor municipale 

La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor pentru perioada 2020-2025 vor fi luate în 

considerare următoarele ipoteze:  

➢ Pentru deșeurile menajere și similare 

▪ în perioada 2019 – 2025: se va lua în considerare compoziția și trendul de modificare din 

PNGD 

▪ în perioada 2026 – 2040: compoziția va rămâne constantă. 

Compoziția deșeurilor menajere și similare este prezentată în tabelele următoare precum și în 

Anexa 3 al prezentului document. 

Tabel 5-7 Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare în județul Brașov, pe medii 

URBAN 
Compoziție (%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
hârtie/carton 12,21 12,43 12,64 12,86 13,07 13,30 13,51 

plastic 11,29 11,07 10,86 10,64 10,43 10,21 10,00 
sticlă 4,93 4,86 4,79 4,71 4,64 4,57 4,50 
lemn 2,53 2,56 2,59 2,61 2,64 2,67 2,70 

biodegradabil 57,14 56,79 56,43 56,07 55,71 55,36 55,00 
metal 2,04 2,29 2,53 2,77 3,01 3,26 3,50 
textile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

voluminoase 2,20 2,40 2,40 2,60 2,60 2,80 3,00 

altele  6,66 6,61 6,77 6,73 6,89 6,83 6,79 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

RURAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
hârtie/carton 12,21 12,43 12,64 12,86 13,07 13,30 13,51 
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plastic 11,29 11,07 10,86 10,64 10,43 10,21 10,00 
sticlă 4,93 4,86 4,79 4,71 4,64 4,57 4,50 
lemn 2,53 2,56 2,59 2,61 2,64 2,67 2,70 

biodegradabil 57,14 56,79 56,43 56,07 55,71 55,36 55,00 
metal 2,04 2,29 2,53 2,77 3,01 3,26 3,50 
textile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

voluminoase 2,20 2,40 2,40 2,60 2,60 2,80 3,00 

altele 6,66 6,61 6,77 6,73 6,89 6,83 6,79 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

În ceea ce privește prognoza compoziției deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor din piețe și a 

deșeurilor stradale, aceasta se va menține constantă, pe toată perioada de planificare, conform 

procentelor recomandate în PNGD 2014-2020 (în lipsa unor determinări exacte la nivelul județului 

privind compoziția acestor categorii): 

Tabel 5-8 Prognoza compoziției deșeurilor din parcuri și grădini, piețe și stradale 

Deșeuri din parcuri și grădini 
Compoziție (%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
hartie/carton 0 0 0 0 0 0 0 
plastic 0 0 0 0 0 0 0 
sticla 0 0 0 0 0 0 0 
lemn 0 0 0 0 0 0 0 
biodegradabil 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 
metal 0 0 0 0 0 0 0 
textile 0 0 0 0 0 0 0 
voluminoase 0 0 0 0 0 0 0 
altele 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 
Deșeuri din piețe 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
hartie/carton 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
plastic 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 
sticla 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
lemn 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
biodegradabil 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 
metal 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
textile 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
voluminoase 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
altele 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
Deșeuri stradale 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

hartie/carton 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

plastic 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 

sticla 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

lemn 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

biodegradabil 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 

metal 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

textile 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

voluminoase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

altele 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 
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5.3 Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale 

5.3.1 Metodologia utilizată 

Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale este deosebit de importantă în 

proiectarea sistemului de management integrat al deșeurilor atât din punct de vedere al stabilirii 

măsurilor privind reciclarea deșeurilor municipale, cât și în ceea ce privește obiectivul privind 

reducerea la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale. 

Cantitățile de deșeuri biodegradabile municipale se calculează pe baza prognozei de generare a 

deșeurilor municipale și ținând seama de ponderea deșeurilor biodegradabile în deșeurile 

municipale (conform datelor de compoziție). 

5.3.2 Proiecție deșeuri biodegradabile 

Cantitățile de deșeuri biodegradabile au fost estimate atât pentru mediul rural cât și pentru urban. 

Tabel 5-9 Proiecția cantităților de deșeuri biodegradabile, 2020-2025 

 Cantitate (t) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TOTAL DESEURI 

BIODEGRADABILE 

JUDEȚ 156.573 156.319 156.065 155.761 155.432 155.075 

Deseuri menajere 

colectate în amestec și 

separat 103.924 104.114 104.303 104.271 104.016 103.741 

deseuri alimentare și de 

gradina 82.225 81.988 81.747 81.331 80.726 80.121 

lemn 3.703 3.757 3.811 3.858 3.896 3.933 

hartie+carton 17.996 18.369 18.744 19.082 19.395 19.687 

Deseuri asimilabile din 

comert, industrie, 

institutii colectate în 

amestec și separat 30.961 30.983 31.005 30.977 30.902 30.820 

deseuri alimentare și de 

gradina 24.496 24.398 24.300 24.162 23.982 23.803 

lemn 1.103 1.118 1.133 1.146 1.157 1.168 

hartie+carton 5.361 5.466 5.572 5.669 5.762 5.849 

Deseuri din gradini și 

parcuri 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

Deseuri din piete 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 

hartie+carton 649 649 649 649 649 649 

biodeseuri 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 

lemn 99 99 99 99 99 99 

Deseuri stradale 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 

hartie+carton 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 

biodeseuri 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 

lemn 431 431 431 431 431 431 

Deseuri generate si 

necolectate 1.175 708 244 0 0 0 
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 Cantitate (t) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

           deseuri alimentare si 

de gradina 930 558 191 0 0 0 

           hartie+carton 203 125 44 0 0 0 

lemn 42 26 9 0 0 0 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total deseuri 

biodegradabile urban 131.702 131.409 131.117 130.825 130.556 130.265 

Deseuri menajere 

colectate în amestec și 

separat 84.575 84.352 84.130 83.908 83.703 83.482 

deseuri alimentare și de 

gradina 
66.916 66.425 65.936 65.448 64.961 64.474 

lemn 3.013 3.044 3.074 3.105 3.135 3.165 

hartie+carton 14.646 14.883 15.119 15.355 15.607 15.842 

Deseuri asimilabile din 

comert, industrie, 

institutii colectate în 

amestec și separat 

26.636 26.566 26.496 26.426 26.362 26.292 

deseuri alimentare și de 

gradina 
21.075 20.920 20.766 20.613 20.459 20.306 

lemn 949 959 968 978 987 997 

hartie+carton 4.613 4.687 4.762 4.836 4.915 4.989 

Deseuri din gradini și 

parcuri 
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

Deseuri din piete 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 

hartie+carton 648 648 648 648 648 648 

biodeseuri 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 

lemn 98 98 98 98 98 98 

Deseuri stradale 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 

hartie+carton 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

biodeseuri 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 

lemn 431 431 431 431 431 431 

Deseuri generate si 

necolectate 0 0 0 0 0 0 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
0 0 0 0 0 0 

           hartie+carton 0 0 0 0 0 0 

lemn 0 0 0 0 0 0 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total deseuri 

biodegradabile rural 24.871 24.910 24.948 24.936 24.876 24.810 

Deseuri menajere colectate 

în amestec și separat 19.349 19.762 20.173 20.363 20.313 20.260 

deseuri alimentare și de 

gradina 
15.309 15.562 15.811 15.883 15.765 15.647 

lemn 689 713 737 753 761 768 

hartie+carton 3.351 3.487 3.625 3.726 3.788 3.845 
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 Cantitate (t) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Deseuri asimilabile din 

comert, industrie, institutii 

colectate în amestec și 

separat 

4.324 4.417 4.508 4.551 4.540 4.528 

deseuri alimentare și de 

gradina 
3.421 3.478 3.533 3.550 3.523 3.497 

lemn 154 159 165 168 170 172 

hartie+carton 749 779 810 833 846 859 

Deseuri din gradini și 

parcuri 
7 7 7 7 7 7 

Deseuri din piete 6 6 6 6 6 6 

hartie+carton 1 1 1 1 1 1 

biodeseuri 5 5 5 5 5 5 

lemn 0 0 0 0 0 0 

Deseuri stradale 10 10 10 10 10 10 

hartie+carton 1 1 1 1 1 1 

biodeseuri 8 8 8 8 8 8 

lemn 0 0 0 0 0 0 

Deseuri generate si 

necolectate 1.175 708 244 0 0 0 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
930 558 191 0 0 0 

           hartie+carton 203 125 44 0 0 0 

lemn 42 26 9 0 0 0 

5.4 Proiecția privind generarea deșeurilor din construcții și desființări 

5.4.1 Metodologia utilizată 

Proiecția cantității anuale de deșeuri din construcții și demolări generată este realizată pe baza 

proiecției populației și a indicatorilor de generare a acestora, care au următoarele valori (conform 

PNGD): 

▪ 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban; 

▪ 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural. 

Indicatorii de generare corespund unor cantități totale estimat a fi generate în urma desfășurării 

tuturor activităților din spațiul public (activități desfășurate de populație în propria gospodărie dar 

și activitățile desfășurate de municipalitate în teritoriul administrat). Se au în vedere toate 

proiectele de infrastructură desfășurate în intravilanul localităților (sociale, culturale, edilitare).  

Nu sunt incluse în această evaluare proiectele mari de infrastructură (parcuri eoliene, dezafectări 

de sonde, căi rutiere noi, înființări de rețele regionale de apă canal, reabilitări de căi ferate) sau 

investițiile economice semnificative din sectorul privat (unități mari de producție). 

5.4.2 Proiecție deșeuri din construcții și desființări 

Cantitățile de deșeuri din construcții și desființări au fost estimate atât în mediul urban cât și în 

rural, și se prezintă în tabelul următor: 
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Tabel 5-10 Proiecția cantităților de deșeuri de construcții și desființări 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TOTAL DCD 110.118 109.869 109.589 109.310 109.032 108.754 108.477 

urban 97.101 96.814 96.567 96.321 96.076 95.831 95.586 

rural 13.017 13.055 13.022 12.989 12.956 12.923 12.890 

 

5.5 Proiecția privind generarea nămolului de la stațiile de epurare orășenești 

5.5.1 Metodologia utilizată 

Gestionarea nămolurilor la nivelul județului Brașov este asigurată prin Strategiile de gestionare a 

nămolurilor, elaborate și aprobate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apă și Apă Uzată din județul BRAȘOV/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 

Cantitățile de nămoluri prognozate sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 5-11 Proiecția cantităților de nămoluri, 2020-2025 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

S.C. Apă Canal S.A* Tone s.u 
            

6.037  

            

6.041  

            

6.045  

            

6.049  

              

6.494  

              

6.462  

SEAU Făgăraș 
Tone 

s.u. 
 2396 2378 2359 2341 2323 

(sursa: Strategia de gestionare a nămolului - Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și 

Apă Uzată din județul BRAȘOV/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020, Strategia de nămol - Proiectul 

Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-

2020 (POIM)) 

Prin „Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” se propune realizarea unei instalații de 

valorificare energetică a nămolurilor provenite din toate stațiile de epurare aflate în aria de operare 

a Operatorului Regional SC Apă Canal Brasov SA, care se dorește a fi amplasată în cadrul SEAU 

Feldioara, cu o capacitate anuală de 40.000 t/an. Cenușa rezultată se preconizează a fi utilizată 

pentru aplicare în agricultură. 

Strategia de gestionare a nămolului elaborată pentru Operatorul regional cel mai mare din județul 

Brașov stabilește următoarele posibilități de gestionare a nămolului pe termen mediu și lung: 

- Pe termen scurt, 2018-2023 – metodele actuale de gestionare se păstrează, respectiv 

depozitarea în depozitul lagună  

- Pe termen mediu, 2024 – 2034 – tratarea termică a nămolului într-o instalație de 

valorificare energetică, cu depozitarea cenușii obținute în laguna depozit 

- Pe termen lung, 2034-2048 -  tratarea termică a nămolului într-o instalație de valorificare 

energetică, cu depozitarea cenușii obținute în laguna depozit 

Pentru nămolurile provenite de la  SEAU Fărăgăraș, aflată în administrarea operatorului regional 

Apă Canal Sibiu SA, strategia de gestionare a nămolului prevede tratarea termica in cadrul 

instalatiei uscare propusa in cadrul Proiectului acestui operator, la statia de epurare existenta Mohu 

si ulterior valorificare la fabrica de ciment Hoghiz 
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Nu se mai propune eliminarea nămolurilor rezultate în cadrul depozitelor conforme de deșeuri din 

judet. 
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6. OBIECTIVE ȘI ȚINTE PRIVIND GESTIONAREA 

DEȘEURILOR 

6.1 Stabilirea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor 

Acest capitol are ca scop următoarele obiective:  

▪ să servească ca bază de pornire în stabilirea măsurilor de implementare; 

▪ să servească ca bază la identificarea indicatorilor de monitorizare. 

Obiectivele, care se stabilesc la nivel județean, trebuie să țină seama de următoarele documente de 

planificare: 

▪ Planul Național și Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor;  

▪ Pachetul economiei circulare, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015 (obiectivele 

privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivul de reducere a 

cantității de deșeuri depozitate) 

S-au stabilit țintele și obiectivele pentru următoarele categorii de deșeuri:  

▪ deșeuri municipale; 

▪ deșeuri biodegradabile municipale; 

▪ deșeuri de ambalaje 

▪ deșeuri de echipamente electrice și electronice; 

▪ deșeuri din construcții și desființări; 

Pentru fiecare obiectiv sunt prevăzute ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea, justificările 

referitoare la stabilirea acestora.  

Țintele stabilite în legislația actuală sunt completate cu propunerile privind revizuirea Directivelor 

din domeniul gestionării deșeurilor avute în vedere de “Pachetul pentru economie circulară” lansat 

în 2015 de către Comisia Europeană. 

Măsurile concrete de îndeplinire a obiectivelor sunt prezentate în măsurile de guvernanță și Planul 

de acțiune. 

Obiectivele și măsurile referitoare la prevenirea generării deșeurilor sunt prezentate în Programul 

Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor, parte a PJGD, capitolul 12. 
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Tabel 6-1 Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Țintă Justificare 

Obiective tehnice 

1. Toată populația județului, atât 

din mediul urban cât și din 

mediul rural, este conectată la 

serviciu de salubrizare 

Gradul de acoperire cu serviciu de 

salubrizare 100% 

Termen 2023 

Pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor 

municipale este necesar ca toată populația să beneficieze de serviciu 

de salubrizare. Încheierea de contracte cu operatori de salubrizare 

licențiați astfel încât să se asigure un grad de acoperire cu servicii de 

salubrizare de 100% 

2. Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare 

prin aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deșeurilor 

-50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, 

metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile 

menajere și deșeurile similare, inclusiv 

din servicii publice (Metoda 2 de calcul) 
28 

Termen 2020 

-50% din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generate  

Termen 2025 

-60% din din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generate 

▪ Termen: 2030 

▪ - 65% din din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generate 

Termen: 2035 

Prima țintă asigura conformarea cu cerințele naționale și europene în 

vigoare (Legea nr. 211/2011, respectiv Directiva Directiva 

2008/98/CE). Nu a fost atinsă la nivelul județului Brașov la 

momentul 2020, nu poate fi atinsă decât odată cu implementarea în 

toate UAT-urile a legislației (inclusiv a instrumentului economic 

„plătește pentru cât arunci”), prin atingerea obiectivului 1, creșterea 

gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile pe trei fracții și 

extinderea la nivel județean a sistemului de colectare separată a 

deșeurilor reciclabile din poartă în poartă. 

Cea de-a doua țintă este stabilită în cadrul PNGD.  

Țintele pentru 2030 și 2035 sunt stabilite în conformitate cu 

prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului privind deseurile și de abrogare a anumitor directive, 

modificată prin Directiva (UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului 

de economie circulară. 

Ultimele trei ținte pot fi atinse prin implementarea colectării separate 

a biodeșeurilor, a deșeurilor din coșurile stradale, asigurarea 

facilităților de tratare a deșeurilor reciclabile și biodeșeurilor, și nu în 

ultimul rând prin informarea corectă a populației.  

Introducerea colectării separate a 

deșeurilor textile 

Termen: 1 ianuarie 2025 

Măsură introdusă prin Directiva (UE) 2018/851, art. 11, alin (1), 

încă netranspusă în legislația națională 

 

28 Decizia Comisiei 2011/753/UE de stabilire a normelor şi a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din 

gtDirectiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului  
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Țintă Justificare 

3.  Colectarea separată a biodeșeurilor 

(prin îmbunătătirea compostării 

individuale și a colectării separate 

a biodeșeurilor) 

Bio-deșeurile sunt separate și reciclate la 

sursă sau colectate separat  

Termen: 31 decembrie 2023 

Tintă introdusă prin art 22, alin (1) al Directivei 2008/98/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile și de 

abrogare a anumitor directive, modificată prin Directiva (UE) 

2018/851, de adoptarea a pachetului de economie circulară 

4. Reducerea cantității depozitate 

de deșeuri biodegradabile 

municipale 

La 35% din cantitatea totală, exprimată 

gravimetric, produsă în anul 1995 

Termen: 2024 

România a obținut o derogare pentru îndeplinirea acestui obiectiv în 

anul 2020. Ținta nu a putut fi atinsă la nivelul județului Brașov, 

datorită inexistenței instalațiilor de tratare a biodeșeurilor, va fi atinsă 

la momentul punerii în funcțiune a unor astfel de instalații.  

5. Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

Termen: permanent Este obiectiv necesar pentru stimularea reciclării deșeurilor 

6. Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații 

de tratare 

Depozitarea deșeurilor municipale este 

permisă numai dacă acestea sunt supuse 

în prealabil unor operații de tratare 

fezabile tehnic 

Termen 2024 

Construirea și darea în operare a unei instalații de tratare mecano-

biologică  

Modificarea contractelor cu operatorii economici care asigură 

gestionarea deșeurilor stradale astfel încât deșeuri stradale a căror 

tratare este fezabilă din punct de vedere tehnic să fie predate spre 

tratare la instalațiile de tratare mecano-biologică sau incinerare cu 

valorificare energetică 29 

7. Creșterea gradului de 

valorificare energetică a 

deșeurilor municipale30 

 

15 % din cantitatea totală de deșeuri 

municipale valorificate energetic 

Termen 2024 

 

Acest obiectiv este prevăzut în Strategia Națională de Gestionare a 

Deșeurilor 

8. Asigurarea capacității de 

depozitare a întregii cantități de 

deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

Termen: Permanent Acest obiectiv este prevăzut în HG nr. 349/2005 și PNGD 

9. Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în 

depozite 

10% din cantitatea de deșeuri municipale 

generată 

Termen: 1 ian 2035 

Aceste obiectiv este prevăzut în art. 5, alin (5) al Directivei 

1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri, modificată 

 

29 Măsură care se va implementa prin cooperarea administraţiilor publice locale cu Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, împreună cu operatorii care asigură 

gestionarea deşeurilor stradale şî operatorii instalaţiilor de tartare. 
30Acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivelor 2 și 7 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Țintă Justificare 

 cu Directiva (UE) 2018/850 de adoptare a Pachetului de economie 

circulară. 

Tinta ar putea fi modificată la 25% dacă România îndeplinește 

condițiile menționate la alin (6) al art. 5, respectiv la nivelul anului 

2013 a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile municipale 

generate și dacă informează Comisia cu 24 luni înainte de acest 

termen de intenția de amânare. 

9. Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 

Termen: permanent Construirea de depozite conforme dacă nu există capacități suficiente 

de depozitare sau extinderea capacităților de depozitare existente 31 

Închiderea celulelor pe măsura epuizării capacității și asigurarea 

monitorizării 

Închiderea tuturor depozitelor neconforme, inclusiv a celor pentru 

care s-a realizat doar închidere intermediară 

 

10. Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

 

Termen: permanent începând cu 2023 Includerea în toate contractele de delegare a activității de colectare și 

transport a obligațiilor privind colectarea separată, stocarea temporară 

și asigurarea eliminării deșeurilor periculoase menajere. Construirea 

și operarea de centre de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri 

(deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din 

construcții și demolări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin 

câte unul în fiecare oraș 

11. Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare 

deșeurilor voluminoase 

Termen: permanent începând cu 2023 Includerea în toate contractele de delegare a activității de colectare și 

transport a obligațiilor privind colectarea separată, stocarea temporară 

și asigurarea pregătirii pentru reutilizare și a valorificării deșeurilor 

voluminoase 

12. Încurajarea utilizării în 

agricultură a materialelor 

rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și 

Termen: permanent Realizarea de campanii de informare și conștientizare la nivel 

județean prin difuzarea de mesaje de interes public privind încurajarea 

utilizării în agricultură a compostului și digestatului (anual, cel puțin 

o campanie la nivel județean) 32 

 

31 Măsură care se va implementa prin cooperarea administraţiilor publice locale cu Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, împreună cu operatorii depozitelor 
32 Măsură care se va implementa prin cooperarea administraţiilor publice locale cu Ministerul Mediului, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltăii Rurale și Direcţiilor 

Agricole judeţene. 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Țintă Justificare 

digestie anaerobă) 

13. Colectarea separată (de la 

populație și agenți economici) 

și valorificarea uleiului uzat 

alimentar 

Termen: permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 

În județul Brașov nu au fost identificate cantități de ulei uzat colectat 

de la populație. 

14. Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din 

deșeurile municipale 

Înființarea în fiecare UAT a cel puțin un 

centru de colectare (poate fi comun cu cel 

pentru colectarea DEEE-urilor) prin aport 

voluntar a deșeurilor de deșeuri de hârtie 

și carton, sticlă, metal, materiale plastice, 

lemn, textile, ambalaje, deșeuri de baterii 

și acumulatori și deșeuri voluminoase, 

inclusiv saltele și mobilă 

Termen: permanent 

Deficiență identificată în analiza situației actuale 

În județul Brașov nu au fost identificate cantități de deșeuri 

periculoase  menajere colectate de la populația, iar cantitățile de 

DEEE-uri colectate separat sunt nesemnificative. 

Obiective instituționale și organizaționale 

15. Creșterea capacității 

instituționale atât a autorităților 

de mediu, cât și a autorităților 

locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

Termen: permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 

16. Intensificarea controlului 

privind modul de desfășurare a 

activităților de gestionare a 

deșeurilor municipale atât din 

punct de vedere al respectării 

prevederilor legale, cât și din 

punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de 

mediu 

Termen: permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 

17. Derularea de campanii de 

informare și educarea 

publicului privind gestionarea 

deșeurilor municipale 

Termen: Permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Țintă Justificare 

Obiective financiare și investiționale 

18. Implementarea unui mecanism 

viabil financiar de plată a 

serviciului de salubrizare 

Termen: 2021 Deficiență identificată în analiza situației actuale. Cerință legală 

(Legea 211/2011, art. 17, alin (1) litera e). 

Obiective privind raportarea 

19. Creșterea capacității UAT-

urilor și ADI ISO MEDIU de 

monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de 

salubrizare 

Termen: 2021 Deficiență identificată în analiza situației actuale 

 

Tabel 6-2 Obiective și ținte privind deșeurile din construcții și desființări 

Nr.  

crt. 
Obiectiv Ținta Justificare 

Obiective tehnice 

1  Creșterea gradului de reutilizare 

și reciclare a deșeurilor din 

construcții și desființări  

minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile 

de construcții începând din anul 2021. 

Prevedere legislativă, Legea nr. 211/2011 

și OUG nr. 68/2016  

2  Asigurarea capacităților de 

eliminare pentru DCD care nu 

pot fi valorificate  

Termen: Permanent  Deficiență identificată în analiza situației 

actuale  

Obiective legislative și de reglementare 

3 Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea 

DCD  

Stabilirea în modelele de autorizații de construcție/demolare a 

cerințelor specifice privind gestionarea deșeurilor de C-D 

Termen: 2021  

Deficiență identificată în analiza situației 

actuale. Asigurarea condițiilor legislative și 

a cadrului de reglementare stabil, clar, 

transparent reprezintă prima condiție a 

implementării bunei practici în acest sector  

4 Elaborarea cadrului instituțional 

și financiar-economic pentru 

stabilirea, încasarea și utilizarea 

garanției financiare care să 

acopere costurile de gestionare 

a deșeurilor din CD 

HCL-uri pentru încasarea la bugetul local ca venituri a cuantumul 

garanției financiare  

Termen: 2021 

Deficiență identificată în analiza situației 

actuale. Cerință legislativă 
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Nr.  

crt. 
Obiectiv Ținta Justificare 

Obiective privind raportarea 

5 Îmbunatarirea sistemului de 

raportare a datelor privind 

deșeurile din construcții și 

desființări  

Termen: 2021 Deficiență identificată în analiza situației 

actuale  
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6.2 Cuantificarea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor 

În tabelul de mai jos este prezentat modul de cuantificare a țintelor pentru obiectivele privind 

gestionare deșeurilor cuantificabile:  

▪ cantitatea de deșeuri municipale ce trebuie pregătită pentru reutilizare și reciclare  

▪ cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă la depozitare.  

Cuantificarea acestor obiective și ținte de gestionare a deșeurilor municipale stă la baza 

determinării capacităților instalațiilor necesare pentru atingerea acestor cantități și a necesarului 

investițional. 

Tabel 6-3 Cuantificarea țintelor privind gestionarea deșeurilor 

Obiectiv Ținta Mod de cuantificare 

Pregătire pentru 

reutilizare și reciclare 

a 

deșeurilor municipale 

 

2025 

50% - din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generată trebuie reciclată 

 

107.523 tone Țintele se calculează prin raportare la întreaga 

cantitate de deșeuri municipale generate (inclusiv 

biodeșeuri). 

Deșeurile se consideră reciclate în momentul în care 

intră în acțiunea de reciclare. Practic, la calculul 

îndeplinirii obiectivului vor fi luate în considerare 

doar deșeurile predate efectiv la reciclatori.  

2030 

60% - din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generată trebuie reciclată 

 

128.437 tone 

2035 

65% - din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generată trebuie reciclată 

 

137.833 tone 

Reducerea la 

depozitare 

a deșeurilor municipale 

biodegradabile 

 

2020 

 

Cantitatea depozitată 

trebuie să se reducă la 35 % 

din cantitatea totală 

(exprimată gravimetric), 

produsă în anul 1995 

 

46.705 tone deșeuri biodegradabile sunt 

premise la depozitare (reprezintă 35% 

din cantitatea de deșeuri biodegradabile 

depozitate la nivelul județului Brașov în 

1995) 

 

Cuantificarea țintei ce reprezintă cantitatea maximă de 

deșeuri biodegradabile municipale care poate fi 

depozitată se realizează pe baza cantității de deșeuri 

biodegradabile municipale generate în anul 1995 la 

nivelul județului Brașov (133.443 tone). Acesta se 

determină considerând aceeași pondere pentru 

deșeurile biodegradabile municipale generate în județ 

raportat la cantitatea generată la nivel național că în 

cazul cantității totale de deșeuri municipale. 

Creșterea gradului de 

valorificare 

energetică a 

deșeurilor municipale 

2025 

15% din cantitatea totală de deșeuri 

municipale colectate trebuie valorificată 

energetic 

Cantitatea de deșeuri care trebuie valorificata 

energetic se calculează raportând cantitățile de de 

deșeuri cu potențial de valorificare energetică la 

cantitățile de deșeuri municipale colectate. Vor fi luate 

în considerare cu precădere catitățile de reziduuri de la 

stațiile de sortare a deșeurilor reciclabile sau din 

instalațiile de tratare a deseurilor biodegradabile sau 

reziduale care au potențiale de valorificare energetică. 

Reducerea 

cantitătilor de 

deșeuri municipale 

depozitate 

2035 

10% din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generată 
 

Cantitatea se calculează ca procent din cantitatea 

de deșeuri municipale estimată a se genera în 

2035 
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6.3 Stabilirea unor rate minime de capturare în vederea colectării separate a 

cantităților de deșeuri necesare atingerii țintelor 

Pentru atingerea țintelor menționate la capitolul anterior, este necesară stabilirea unor rate minime 

de colectare a deșeurilor municipale, astfel încât aceste ținte să poată fi atinse. La nivel național, 

prin PNGD, se impun următoarele rate minime: 

▪ Deșeurile reciclabile - Ratele minime de colectare sunt cele prevăzute în Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, și anume: 

o 40% pentru anul 2019; 

o 50% pentru anul 2020; 

o 60% pentru anul 2021; 

o 70% începând cu anul 2022. 

Cuantificarea acestor ținte se realizează raportând cantitățile de deșeuri reciclabile colectate intrate 

în stațiile de sortare la cantitatea totală estimată a fi generată de deșeuri reciclabile din deșeurile 

municipale. 

Conform Planului de actiune al PNGD pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile, rata 

minimă de capturare (cantități de deșeuri reciclabile colectate separat, fără impurități) este stabilită 

la 52% pentru anul 2020. 

▪ Biodeșeuri - Rata minimă de colectare este cea prevăzută în PNGD: 

o 45% începând cu anul 2020. 

La nivelul județului Brașov, ratele de capturare în perioada de planificare a PJGD trebuie corelate 

cu potențialul sistemului actual de gestionare a deșeurilor și cu implementarea noilor investiții 

pentru îmbunătățirea acestui sistem. Acestea sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel 6-4 Rate minime de colectare a deșeurilor municipale pentru asigurarea atingerii țintelor 

Denumire UM 2021 2022 2023 2024 2025 

Ținta privind colectare separata a 

deşeurilor reciclabile 
% 62 73 76 76 76 

Cantitate totala de deşeuri 

reciclabile care trebuie colectate 
tone 41.449 48.844 51.829 52.272 52.691 

Ținta privind colectarea separata a 

biodeșeurilor 
% 0,01 0,64 1,07 50 50 

Cantitate deşeuri biodegradabile 

care trebuie colectate separat și 

tratate în instalațiile de tratare 

biologică 

tone 15 850 1.411 65.762 65.327 

 

Impunerea atingerii țintelor de colectare separată a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor 

biodegradabile înainte de funcționalizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

județ este nerealistă. După ce acest sistem devine funcțional, pentru atingerea țintelor de reciclare, 

se observă că este necesară atingerea și unor procente de colectare mai mari decât cele impuse prin 

legislație. 
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7. ANALIZA ALTERNATIVELOR DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR MUNICIPALE 

În acest capitol sunt prezentate principalele opțiuni tehnice posibile pentru fiecare etapă a 

sistemului de gestionare a deșeurilor: colectarea, transport și transfer, tratare, eliminare. 

Opțiunile tehnice propuse sunt analizate în premisa atingerii obiectivelor și țintelor prevăzute în 

cadrul PJGD, pe baza criteriilor tehnico-economice. 

Se va alege opțiunea/opțiunile tehnico-economice care vor fi utilizate la nivelul județului Brașov. 

La stabilirea tuturor alternativelor și apoi analiza alternativelor în vederea obținerii celei optime, 

s-a ținut cont de rezultatele implementării Proiectului SMID Brașov și a investițiilor realizate în 

cadrul acestui proiect. Astfel, s-au luat în considerare următoarele: 

▪ Au fost asimilate investițiile realizate prin proiecte PHARE CES pentru gestionarea 

deșeurilor municipale, astfel: stații de transfer, de sortare, de compostare; 

▪ Colectarea deșeurilor la nivelul județului Brașov se realizează atât în sistem de aducere cât 

și din poartă în poartă;  

▪ Colectarea separată a deșeurilor municipale se realizează în zonele urbane pe următoarele 

fracții: hârtie/carton, sticlă, plastic/metal și reziduale, dar și în aceste zone predomină 

colectarea reciclabilelor în amestec și tratarea lor ca atare în stațiile de sortare. 

 

7.1 Analiza de opțiuni tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor 

municipale 

Pentru activitatea de colectare și pentru fiecare activitate de tratare a deșeurilor municipale se va 

realiza o evaluare a opțiunilor tehnice selectate, se vor prezenta avantajele și dezavantajele 

fiecăreia și se va selecta opțiunea propus a fi implementată la nivelul județului. În ceea ce privește 

instalațiile de deșeuri necesare, dacă situația o permite, se va lua în considerare utilizarea 

instalațiilor de tratare propuse prin PNGD sau avute în vedere în județ. 

Astfel se va realiza analiza opțiunilor tehnice pentru următoarele activități: 

▪ colectarea separată a deșeurilor reziduale; 

▪ colectarea separată a deșeurilor reciclabile; 

▪ colectarea separată a biodeșeurilor; 

▪ colectarea deșeurilor voluminoase; 

▪ colectarea deșeurilor periculoase menajere; 

▪ sortarea deșeurilor colectate separat; 

▪ tratarea biodeșeurilor municipale; 

▪ tratarea deșeurilor reziduale municipale 

7.1.1 Colectarea separată a deșeurilor municipale 

A. Opțiuni tehnice pentru colectarea deșeurilor municipale  

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 
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La momentul actual, când nu există un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, dar există 

prevederi legislative privind colectarea separată a deșeurilor33, se pot analiza următoarele opțiuni: 

Opțiunea 1 – colectarea deșeurilor menajere și similare pe 4 fracții separate:  

▪ O fracție de hârtie și carton – ambalaje și non-ambalaje 

▪ O fracție de plastic și metal împreună – ambalaje și non-ambalaje 

▪ O fracție de sticlă – ambalaje de diferite culori 

▪ O fracție reziduală – restul de deșeuri care se generează într-o gospodărie (inclusiv partea 

biodegradabilă, organică) 

La această variantă se adaugă și colectarea parțială, în mediul rural, a deșeurilor biodegradabile 

compostabile, în cadrul gospodăriilor individuale în compostoare individuale de 220 l. Aceste 

deșeuri, compostate în gospodărie, practic nici nu ajung în sistemul centralizat de colectare, ele 

urmând a fi tratate la locul generării lor. 

Opțiunea 2 – colectarea deșeurilor menajere și similare pe 5 fracții separate: 

▪ O fracție de hârtie și carton – ambalaje și non-ambalaje 

▪ O fracție de plastic și metal împreună – ambalaje și non-ambalaje 

▪ O fracție de sticlă – ambalaje de diferite culori 

▪ O fracție biodegradabilă – resturile vegetale din gospodărie, frunze și iarbă (deșeuri care 

din punct de vedere tehnic se pot composta. Lista acestor categorii se regăseste în Ordinul 

82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind salubrizarea localităților, art. 19, 

alin (1) lit b)) 

▪ O fracție reziduală – restul de deșeuri care se generează într-o gospodărie (Lista acestor 

categorii se regăsește în Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților, art. 19, alin (1) lit a). 

La aceasta se adaugă, din nou, compostarea individuală a fracției biodegradabile în gospodăriile 

din mediul rural. 

Opțiunile de colectare a deșeurilor reziduale sunt aceleași ca cele de la Opțiunea 1. 

Opțiunea 3 – colectarea deșeurilor pe 2 fracții separate: 

▪ O fracție uscată – toate deșeurile reciclabile amestecate 

▪ O fracție umedă – restul deșeurilor (deșeuri reziduale și biodeșeuri) 

Opțiunea este luată în considerare doar din perspectiva faptului că legislația specifică34 permite 

această modalitate, și se întâlnesc situații în județul Brașov, unde această opțiune este aplicată.  

b. Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor municipale 

 

33 Legea cadru a deșeurilor (Legea 211/2011) instituie obligația autorităților publice locale de a asigura colectarea 

separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, acest lucru însemnând, asigurarea 

pentru aceste categorii de deșeuri a unor fluxuri mențiune separat, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora. 
34 Legea 101/2006 a salubrizării localităților impune obligativitatea colectării deșeurilor pe 4 fracții, dar  menționează 

că, dacă această modalitate nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului și al sănătăţii 

populaţiei, atunci autorităţile administraţiei publice locale trebuie să implementeze sistemul de colectare separată pe 

minimum 2 fracţii, umed şi uscat, și să asigure sortarea acestora pe cel puţin cele 4 fracţii (hârtie/carton, plastic, metal 

și sticlă). 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
198 

Cele trei opțiuni prezentate mai sus au fost evaluate din punctul de vedere al mai multor criterii: 

 Opțiunea 1 - Colectarea 

separată a deșeurilor 

municipale pe 4 fracții 

Opțiunea 2 - 

Colectarea separată a 

deșeurilor municipale 

pe 5 fracții 

Opțiunea 3 - 

Colectarea separată a 

deșeurilor municipale 

pe 2 fracții 

Disponibilitate pentru 

utilizator/administrație 

publică locală 

Destul de dificil de atins,  

având în vedere că necesită 

amplasarea a cel puțin 4 

recipiente diferite care să fie la 

dispoziția populației; foarte 

ridicat riscul ca să nu existe 

spațiu suficient disponibil 

Mai dificil de atins decât 

opțiunea 1 

Cea mai ușoară 

modalitate de colectare 

care asigură o separare 

a deșeurilor  

Confortul pentru 

utilizator 

Destul de redus; presupune ca 

utilizatorului să-și asigure în 

locuință spațiu suficient pentru 

pre-colectarea a 4 fracții 

separate 

Mai dificil de atins decât 

opțiunea 1 

Relativ ridicat – 

utilizatorul trebuie să 

pre-colecteze în 

locuință numai pe 2 

fracții 

Calitatea colectării și 

valorificării ulterioare 

Calitate bună a deșeurilor 

colectate, randamentul sortării 

este bun, si gradul de reciclare 

este mai ridicat. 

Colectarea separată a sticlei 

care poate fi transportată direct 

la reciclator 

Biodeseurile nu se pot recicla 

Conformitatea cu economia 

circulară se poate atinge mai 

greu. 

 

Calitate foarte bună a 

deșeurilor colectate, 

inclusiv a biodeșeurilor, 

care se pot si ele recicla. 

Valorificarea 

materialelor rezultate la 

sortare este ușoară. 

Conformitatea cu 

economia circulară se 

poate atinge ușor 

Calitate scăzută a 

deșeurilor colectate, 

ceea ce duce la un 

randament al sortării la 

fel de scăzut 

Gradul de reciclare va 

fi scăzut,  valorificarea 

materialelor reciclabile 

este greoaie, 

conformitatea cu 

economia circulară este 

slabă 

Costurile de sortare a 

deșeurilor sunt mai 

ridicate 

Costuri de investiție 

Ridicate – investiții în 4 

recipiente și mașini de 

colectare separată; costuri de 

amenajare pentru locațiile de 

amplasare a recipientelor 

Mai ridicate decât 

opțiunea 1 
Reduse 

Costuri de colectare 

Ridicate – costurile de 

colectare ridicate, personal mai 

numeros (costuri cu salariile 

mai mari) 

Mai ridicate decât 

opțiunea 1 
Reduse  

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Opțiunea tehnică recomandată a fi implementată, în vederea atingerii țintelor privind reciclarea 

deșeurilor este Opțiunea 2 - colectarea pe 5 fracții obligatoriu la nivelul întregului mediu 
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urban și dacă este cazul (în vederea atingerii țintelor), extinderea și în mediul rural. Opțiunea 

poate fi aplicată și deșeurilor din piețe, ușor de implementat. 

Pentru deșeurile din parcuri și grădini, aplicabilitatea acestui sistem este nerealistă, recomandabilă 

fiind colectare pe 2 fracții: o fracție biodegradabilă și una reziduală. 

Pentru deșeurile stradale este aplicabilă colectarea separată pe 4 fracții (hârtie/carton, plastic/metal, 

sticlă, rezidual) și o fracție inertă (cea rezultată din măturatul stradal, mecanizat sau manual). 

 

(https://ebsradio.ro) 

B. Opțiuni tehnice pentru colectarea deșeurilor reziduale  

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Opțiunile tehnice pentru colectarea deșeurilor reziduale sunt: 

• Opţiunea 1 - Din poartă în poartă – pubele şi containere individuale pentru fiecare gospodărie; 

• Opțiunea 2 - Aport voluntar (bring-sistem) – puncte de colectare stradale (supraterane și/sau 

subterane); 

Opţiunea 1 - Din poartă în poartă – pubele şi containere individuale la fiecare generator 

Această opțiune presupune ca fiecare gospodărie individuală să dispună de recipiente de colectare 

(60, 90, 120, 240 litri, pe roţi), fie furnizate de operator, de administrația publică locală sau în 

proprietatea utilizatorului. Această opțiune este aplicabilă în mediul urban case și în mediul rural, 

colectarea deșeurilor reziduale realizându-se prin sistemul „din poartă în poartă”, fiecare 

gospodărie fiind dotată cu pubele de 120 sau 240 l, conform necesităților gospodăriei. Avantajul 

acestui sistem este că o singură persoană/gospodărie este responsabilă pentru o pubelă și, dacă este 

și proprietarul acesteia, se va îngriji de curățenia și întreținerea acesteia. Un alt avantaj este că 

fiecare gospodărie poate fi taxată în funcție de cantitatea de deșeuri generată. 

Colectarea din poartă în poartă poate fi aplicată și zonele de blocuri de înălțime mică (ex. P+4) 

care sunt dotate cu o încăpere specială pentru colectarea deșeurilor. Recipientele utilizate în mod 

frecvent sunt pubelele de 240 l. 

Colectarea deșeurilor reziduale în saci menajeri nu este luată în considerare în mediul urban case 

și mediul rural, pentru că din punct de vedere al sănătății și siguranței populației și personalului 

operatorului, nu este o metodă adecvată. Cetățenii vor încerca în mod frecvent sa utilizeze sacoșe 
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de plastic de la cumpărături pentru a reduce costurile aferente sacilor, daca nu se impune utilizarea 

unora standard.  

Instituțiile, supermarket-urile și unitățile industriale pot utiliza containere mai mari cu o capacitate 

de 1,1 m³ (din metal sau plastic) sau containere de metal de 5-10 m3 pe care le pot închiria de la 

operatorul de salubrizare, urmând să achite o sumă suplimentară la fiecare golire (de obicei în baza 

un contract încheiat cu operatorii respectivi). Magazinele alimentare foarte mari sau centrele 

comerciale pot fi, de asemenea, echipate cu containere de compactare, care sunt colectate cu 

ajutorul dispozitivelor cu cârlige.  

Opțiunea 2 – Aport voluntar în puncte de colectare stradale 

Opțiunea se aplică mai ales în zonele de locuințe colective, unde mai mulți utilizatori au acces la 

aceleași recipiente. Punctele de colectare stradale pot fi amplasate suprateran sau pot fi subterane. 

Mai există posibilitatea ca recipientele de colectare să fie amplasate subteran, accesul populației 

fiind de la suprafață. 

În cazul punctelor de colectare supraterane, în fiecare punct sunt amplasate unul sau mai multe 

containere, iar cetăţenii aduc deşeurile la containerele de colectare. Mărimea containerelor este de 

regulă de 1,1 mc.  

Numărul și dimensiunile containerelor trebuie să fie pe măsura cerințelor sistemului respectiv, la 

volumele și capacitățile necesare colectării. Deținătorul acestor containere este de obicei, 

municipalitatea, sau orice alt tip de administrație, sau operatorul de salubrizare (privat sau public). 

Frecvența de colectare este, în mod normal, stabilită de municipalitatea responsabilă, și este 

dependentă de toate situațiile întâlnite pe teren. Astfel, există unele zone foarte aglomerate din 

municipii (zonele de blocuri și zonele ultra-centrale) unde problema lipsei spațiului este una foarte 

importantă.  

În municipii, unele blocuri de apartamente mai sunt echipate cu topogane (ghene de gunoi). 

Aceasta este o practică care nu mai poate fi agreată în localitățile urbane din județul Brașov, 

datorită caracterului insalubru al colectării. Ghenele respective vor trebui închise iar spațiilor 

respective li se vor găsi alte utilizări. 

Un sistem inovator de colectare stradală este cel subteran, practicabil mai ales în zone aglomerate 

sau rezidențiale de blocuri. Există două direcții majore în care colectarea subterană este aplicată: 

▪ Platformă subterană în care sunt amplasate containere de colectare; prin ridicarea 

hidraulică a platformei subterane, containerele ajung la nivelul solului, fiind golite conform 

metodelor clasice, după care containerele sunt amplasate din nou pe platforma hidraulică, 

care este coborată în subteran, la nivelul solului rămânând doar gura de alimentare; 

▪ Cuve subterane în care sunt amplasate containere metalice, care se ridică mecanic cu 

ajutorul unor brațe macara atașate autogunoierelor, care pot acționa la o distanță de până 

la 10 m. 

Bena autogunoierelor trebuie să permită descărcarea la partea superioară, containerul fiind ridicat 

de braț deasupra benei. 

Figura 7-1 Modalități de colectare a deșeurilor reziduale 
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  (https://www.7est.ro/)      (http://curierul-iasi.ro)   (http://ziuadecj.realitatea.net) 

In județul Brașov, există inițiative pilot privind implementarea unor astfel de puncte de colectare 

subterane, în Predeal (2 puncte) și în municipiul Brașov (14 puncte), amenajarea acestor puncte 

subterane făcându-se în locul fostelor puncte gospodărești supraterane. Avantajul acestor puncte 

este adus cel puțin din punct de vedere peisagistic și aspectului salubru, precum și al economiei 

spațiului suprateran, iar în mod deosebit pentru localitățile din zonele de munte ale județului, 

eliminarea riscurilor create de apariția urșilor în zonele de colectare a deșeurilor. 

De asemenea, la nivelul municipiului Brașov se află la acest moment în proeictul „Brașovul 

colectează selectiv” prin care se implementează amplasarea în cartiere a 30 de insule ecologice de 

diferite dimensiuni: cu 8 guri, 6 guri, cu 5 guri. 

O situație specială se întâlnește în județul Brașov, în zonele urbane aflate în zone montane, sau 

mai specific în apropierea zonelor împădurite montane, în care traiesc urșii, și anume faptul că 

aceștia au dezvoltat un nedorit apetit pentru resturile alimentare aruncate de populație în 

containerele aflate în punctele gospodărești (situație aplicabilă zonelor urbane de blocuri).  

b. Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor reziduale 

Evaluarea detaliată a diferitelor opțiuni menționate anterior s-a realizat având în vedere 

următoarele criterii de evaluare:  

▪ aspecte tehnice; 

▪ aspecte sociale și de acceptare a populatiei; 

▪ cost; 

▪ posibilitatea de a fi utilizate în zone rezidentiale obisnuite; 

▪ probleme (de mediu) prevazute.  

Tabel 7-1 Evaluare opțiuni tehnice de colectare deșeuri reziduale în mediul urban 

 
Opțiunea 1 - Colectarea din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2 - sistem de colectare prin aport 

voluntar (puncte de colectare) 

Capacități disponibile 

Dimensiuni 

disponibile 

120l, 240l și 360 l din plastic de 

diferite culori, pubele de 110 l pe 

roțile sunt disponibile. 

Eurocontainere de 1,1 m3 din 

plastic sau metal. 

Eurocontainere de 1,1 m3 din plastic sau metal. 

De obicei, pentru colectarea stradală se folosesc 

cele din metal, pentru a preveni pagubele cauzate 

de cenușă încinsă sau alte materiale fierbinți. 

Sistemele subterane pot fi de dimensiuni mai 

mari, în funcție de disponibilitățile locației 

subterane, putând deservi un număr mai mare de 

generatori. 

https://www.7est.ro/
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Opțiunea 1 - Colectarea din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2 - sistem de colectare prin aport 

voluntar (puncte de colectare) 

Colectare Se impune frecvența de colectare 

mare  

Efort fizic mare pentru personalul 

care realizează incărcarea. 

Probleme legate de spațiu la 

depozitarea intermediară în case 

Flexibilitate mare în frecvență de colectare. 

Efort fizic redus pentru personalul care realizează 

încărcarea. 

Probleme de legate de spațiu necesar la 

depozitarea pe stradă, dar rezolvate la colectarea 

în sistem subteran. 

Blocuri de 

apartamente (BdA) 

Neaplicabil BdA, apartamentele 

nedispunând de locuri de 

depozitare pentru pubele. 

Aplicabil BdA, deoarece pubelele/containerele 

sunt amplasate în locuri special prevăzute. Pentru 

zonele montane unde există riscul apariției 

urșilor, punctele gospodărești trebuie sa fie 

inaccesibile acestora. 

Aplicabilitate ridicată pentru colectarea 

subterană. 

Case individuale 

urban 

Foarte potrivit în cazul caselor 

individuale deoarece există 

suficient spațiu disponibil. 

Pubela va fi amplasată în afara 

caselor doar în momentul 

colectării. 

Neaplicabil caselor deoarece un container de 1,1 

m3 deservește aproximativ 30 de case 

individuale, ceea ce ar implica o distanță mare de 

deplasare către container. 

Confortul 

utilizatorului 

Confort ridicat de colectare: 

deseurile sunt direct colectate de la 

case. 

Confort scazut legat de spatiu: 

pubelele/containerele sunt 

amplasate în curti, gradini. 

Confort mediu legat de colectare la blocuri: 

deșeurile trebuie duse la container sau la gura de 

alimentare, care poate fi la distanță de 100 m.  

Confort scăzut în zonele rezidențiale cauzat de 

distantele mari până la containere/gura de 

alimentare. 

Confort sporit legat de spațiu necesar: 

containerele sunt amplasate în stradă, în afara 

oricăror incinte sau subteran, implicând o mare 

frecvență de colectare. 

Probleme 

prezivibile 

Populația fiind cea care are 

responsabilitatea de a scoate 

recipientele la poartă, există riscul 

ca nu toate deșeurile să poată fi 

ridicate în ziua corespunzătoare. 

 

Administratorul blocului trebuie să discute cu 

locatarii pentru a arunca deșeurile municipale în 

pubelele adecvate. 

In zonele rezidențiale, punctele pot fi mențiune 

curate doar de operator, aspectul salubru este 

mai scăzut. 

Accesul nepermis al animalelor, colectorilor 

informali este mai probabil, practic nimeni nu 

poate fi responsabilizat pentru modul în care se 

realizează colectarea.  

Roțile stricate sau unități corodate după un timp. 

Capac închis adeseori. 

Deșeurile plasate lângă container. 

În cazul colectării subterane, problemele de 

mediu (miros, curățenie etc) sunt eliminate, dar 

întretinerea cuvelor este mai dificilă 

Costuri de investiții 

Invesții în vehicule 

de colectare 

Numărul de vehicule este impus de 

frecvența de colectare. Tipul de 

vehicule depinde de lățimea 

drumului de acces  

Numărul de vehicule este impus de frecvența de 

colectare. Tipul de vehicule depinde de lățimea 

drumului de acces  
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Opțiunea 1 - Colectarea din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2 - sistem de colectare prin aport 

voluntar (puncte de colectare) 

Investiții în 

Containere/Pubele 

Investiție de 36-60€/pubelă; 

120€/container de plastic (1,1 m3) 

și 500€/container de metal – 

costuri de suportat de sistemul de 

colectare. 

Investiție de 120 €/container de plastic (1,1 m3) 

și 500 €/container de metal – costuri de suportat 

de sistemul de colectare. 

 

Investiții în 

infrastructură 

Nu este necesară Sunt necesare investiții în amenajarea 

amplasamentelor (platforma impermeabilă, 

sistemul de colectare ape pluviale, 

împrejmuirea). 

Costuri suplimentare pentru inaccesibilizarea de 

către animale (urși) a punctelor gospodărești în 

zonele urbane montane 

Costuri de operare Cele mai ridicate datorita 

frecvenței mari de colectare. 

Cost operațional în jur de 70-90% din Opțiunea 

2. 

 

Din analiza criteriilor prezentată în tabelul anterior, rezultă că ambele opțiuni sunt aplicabile și 

recomandate, un sistem mixt fiind opțiunea cea mai adecvată la nivelul zonelor urbane 

(colectare din poartă în poartă la zonele rezidențiale și din puncte de colectare35 la zonele de 

blocuri). 

Tabel 7-2 Evaluare opțiuni tehnice de colectare deșeuri reziduale în mediul rural 

 
Opțiunea 1 - Colectarea din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2 - sistem de colectare prin aport 

voluntar (puncte de colectare) 

Capacități disponibile 

Dimensiuni 

disponibile 

120l, 240l din plastic de diferite 

culori. 

Eurocontainere de 1,1 m3 din plastic sau metal. 

De obicei, pentru colectarea stradală se folosesc 

cele din metal, pentru a preveni pagubele cauzate 

de cenușă încinsă sau alte materiale fierbinți. 

Colectare Se impune frecvența de colectare 

cel puțin săptămânală. 

Efort fizic mare pentru personalul 

care realizează incărcarea. 

 

Flexibilitate mare în frecvență de colectare (dacă 

mașina nu poate ajunge în ziua prevăzută atunci 

le poate ridica în alte zile). 

Efort fizic redus pentru personalul care realizează 

încărcarea. 

 

Blocuri de 

apartamente (BdA) 

Neaplicabil BdA, apartamentele 

nedispunând de locuri de 

depozitare pentru pubele. 

Aplicabil BdA, deoarece pubelele/containerele 

sunt amplasate în locuri special prevăzute. Pentru 

zonele montane unde există riscul apariției 

urșilor, punctele gospodărești trebuie sa fie 

inaccesibile acestora. 

Case individuale 

urban 

Foarte potrivit în cazul caselor 

individuale deoarece există 

suficient spațiu disponibil. 

Neaplicabil caselor deoarece un container de 1,1 

m3 deservește aproximativ 30 de case 

individuale, ceea ce ar implica o distanță mare de 

deplasare către container. 

 

35 Puncte de colectare supraterane, subterane, insule ecologice 
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Opțiunea 1 - Colectarea din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2 - sistem de colectare prin aport 

voluntar (puncte de colectare) 

Pubela va fi amplasată în afara 

caselor doar în momentul 

colectării. 

Mediul rural Aplicabil în cazul anumitor zone 

rurale, unde străzile dintre case 

sunt potrivite amplasării. Iarna 

anumite străzi sunt greu traficabile 

pentru operatori.  

Aplicabil zonelor rurale în care accesul mașinilor 

de colectare este mai greu, deoarece un container 

de 1,1 m3 poate fi plasat lângă strada/drumul 

principal iar operatorii le-ar putea descărca rapid. 

Confortul 

utilizatorului 

Conform ridicat de colectare: 

deseurile sunt direct colectate de la 

case. 

Confort scazut legat de spatiu: 

pubelele/containerele sunt 

amplasate în curti, gradini. 

Confort mediu legat de colectare la blocuri: 

deșeurile trebuie duse la container sau la gura de 

alimentare, care poate fi la distanță de 100 m.  

Confort scăzut în zonele rezidențiale cauzat de 

distantele mari până la containere/gura de 

alimentare. 

Confort sporit legat de spațiu necesar: 

containerele sunt amplasate în stradă, în afara 

oricăror incinte sau subteran, implicând o mare 

frecvență de colectare. 

Probleme 

prezivibile 

Populația fiind cea care are 

responsabilitatea de a scoate 

recipientele la poartă, există riscul 

ca nu toate deșeurile săpoată fi 

ridicate în ziua corespunzătoare. 

 

Există riscul de acces greoi al 

mașinilor pe unele din străzile din 

localitățile rurale. 

 

Probleme de legate de spațiu necesar la 

depozitarea pe stradă. 

Administratorul blocului trebuie să discute cu 

locatarii pentru a arunca deșeurile municipale în 

pubelele adecvate. 

Punctele pot fi mențiune curate doar de 

operator, aspectul salubru este mai scăzut. 

Accesul nepermis al animalelor, colectorilor 

informali este mai probabil, practic nimeni nu 

poate fi responsabilizat pentru modul în care se 

realizează colectarea.  

Roțile stricate sau unități corodate după un timp. 

Capac închis adeseori. 

Deșeurile plasate lângă container. 

Costuri de investiții 

Invesții în vehicule 

de colectare 

Numărul de vehicule este impus de 

frecvența de colectare, de 

categoriile de deșeuri colectate. 

Tipul de vehicule depinde de 

lățimea drumului de acces. 

Numărul de vehicule este impus de frecvența de 

colectare, de categoriile de deșeuri colectate. 

Tipul de vehicule depinde de lățimea drumului de 

acces  

Investiții în 

Containere/Pubele 

Investiție de 36-60 €/pubelă; 120 

€/container de plastic (1,1 m3) și 

500€/container de metal – costuri 

de suportat de sistemul de 

colectare. 

Investiție de 120 €/container de plastic (1,1 m3) 

și 500 €/container de metal – costuri de suportat 

de sistemul de colectare. 

 

Investiții în 

infrastructură 

Nu sunt necesare. Sunt necesare investiții în amenajarea 

amplasamentelor (platforma impermeabilă, 

sistemul de colectare ape pluviale, 

împrejmuirea). 

Costuri suplimentare pentru inaccesibilizarea de 
către animale (urși) a punctelor gospodărești în 

zonele urbane montane 
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Opțiunea 1 - Colectarea din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2 - sistem de colectare prin aport 

voluntar (puncte de colectare) 

Costuri de operare Cele mai ridicate datorita 

frecvenței mari de colectare. 

Cost operațional în jur de 70-90% din Opțiunea 

2. 

 

Din analiza criteriilor prezentată în tabelul anterior, rezultă că ambele opțiuni sunt aplicabile și 

recomandate, un sistem mixt fiind opțiunea cea mai adecvată, și anume colectare din poartă 

în poartă la zonele de case și din puncte de colectare la zonele de blocuri (acolo unde există).  

c. Opțiunea tehnică propusă 

Opțiunea propusă pentru colectarea deșeurilor reziduale de la nivelul județului Brașov este 

următoarea: 

- mediul urban – colectarea din poartă în poartă la zonele de case și colectarea din puncte 

de colectare amenajate la zonele de blocuri; 

- mediul rural – colectarea din poartă în poartă la case și din puncte de colectare amenajate 

la blocuri (acolo unde există). 

Punctele de colectare din zonele urbane montane unde există riscul accesului urșilor, se impun 

construcții securizate care să adăpostească containerele de deșeuri. 

Analiza recipientelor de colectare care se vor utiliza (tip, volum, număr) se va realiza la elaborarea 

Studiului de fezabilitate. 

 

C. Opțiuni tehnice pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Există câteva scheme obișnuite de colectare și sortare a deșeurilor reciclabile prin serviciile de 

salubrizare. La o extremă se află dotarea fiecărei gospodării cu recipiente de colectare separată 

pentru fiecare tip de deșeuri, iar la cealaltă extremă există soluția conform căreia deșeurile 

reciclabile se colectează mixt și sunt duse la o stație de sortare, unde vor fi selectate.  

Având în vedere prevederile legale naționale în vigoare, colectarea amestecată a deșeurilor 

reciclabile nu mai trebuie luată în considerare ca opțiune viabilă. Deșeurile de hârtie/carton trebuie 

colectate separat din motive de evitare a contaminării care ar conduce la imposibilitatea reciclării 

acestei categorii. Deșeurile de sticlă trebuie colectate separat din motive de siguranță a manipulării. 

Deșeurile de plastic și metal pot fi colectate împreună. 

Din perspectiva tehnică există două opțiuni principale de organizare a colectării separate:  

Opțiunea 1: Sistem de colectare din ușă în ușă; 

Opțiunea 2: Sistem de colectare cu aport voluntar. 
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Ambele tipuri de scheme de colectare au fost implementate cu succes în diferite orașe europene. 

Decizia privind implementarea schemelor de colectare cu aport voluntar sau din poartă în poartă 

depinde în principal de procentele de colectare de atins și de asemenea de cum este organizat 

sistemul de colectare a deșeurilor, de tarife, comportamentul oamenilor, de colectorii informali și 

mulți alți factori. 

Alegerea sistemului de colectare are un impact important asupra costurilor și calității deșeurilor 

colectate.  

Capacitățile containerelor pentru colectarea separată a deșeurilor care trebuie furnizate depind de: 

▪ numărul de persoane deservite de un container; 

▪ cantitatea de material reciclabil generate pe persoană; 

▪ frecvența de colectare – săptămânal, o dată la două săptămâni, etc. 

Containerele de colectare trebuie să fie compatibile cu mecanismele de acționare a vehiculelor. 

Pentru ca sistemul per ansamblu să fie flexibil și eficient din punct de vedere al costurilor trebuie 

să fie posibilă folosirea vehiculelor de colectare pe diferite rute de colectare. 

Pentru instituțiile mai mari, spatii comerciale și piete pot fi utilizate euro pubele mai mari, cu o 

capacitate de 1,1 m³ (din metal sau plastic, insa pubelele de metal sunt mai robuste). În final, 

institutiile, supermarket-urile și intreprinderile deseori folosesc containere de metal de 5-10 m³. 

Supermarket-urile mai mari sau centrele comerciale pot de asemenea fi dotate cu containere de 

compactare (de exemplu pentru carton/hârtie, etc) care sunt colectate cu vehicule dotate cu 

mecanisme de ridicare.  

b. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Urmând același algoritm ca în cazul evaluării optiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor 

reziduale, aplicând aceleași criterii de evaluare (tehnice, sociale, de mediu, posibilitatea aplicării 

și financiare) și aplicând același principiu în ceea ce privește sistemul de punctare, au fost evaluate 

și comparate două opțiuni tehnice pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile, și anume: 

1. Sistem de colectare din ușă în ușă (pubele de 120 l, 240 l și 360 l și containere de 1,1 m3); 

2. Sistem de colectare prin aport voluntar, la puncte de colectare (containere de 1,1 m3, containere 

igloo, containere subterane etc). 

Figura 7-2 Modalități de colectare a deșeurilor reciclabile 
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Există și alte opțiuni alternative ale sistemului de colectare prin aport voluntar, care însă sunt 

operate de alți actori de pe piață decât operatorii de salubrizare și care contribuie la creșterea 

gradului de colectare separată a deșeurilor de ambalaje provenite de la populație36. La momentul 

actual, în județul Brașov nu au fost identificate astfel de puncte de aport voluntar. 

 

Figura 7-3 Sisteme alternative de colectare deșeuri reciclabile 

 

Tabel 7-3 Evaluarea opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor reciclabile de hârtie/carton 

 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă 

în poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă 

în poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

Confort pentru 

utilizator și 

participarea 

acestuia 

Confort ridicat referitor 

la colectarea separată, 

pentru că deșeurile sunt 

colectate direct de la 

generatori. 

 

Confort redus, 

pentru că sistemele 

cu aport voluntar 

necesită un efort 

mai mare din 

partea cetățenilor, 

deplasarea până la 

containere și 

punerea deșeurilor 

în containere în 

funcție de fracție. 

Confort ridicat referitor 

la colectarea separată, 

pentru că deșeurile sunt 

colectate direct de la 

generatori. Participare 

destul de redusă totuși, 

hârtia și cartonul de 

regulă se ard în 

gospodărie 

 

Confort foarte redus, pentru 

că sistemele cu aport voluntar 

necesită un efort foarte mare 

din partea cetățenilor, 

deplasarea până la containere 

și punerea deșeurilor în 

containere în funcție de 

fracție. 

De regulă containerele sunt 

amplasate doar în apropierea 

punctelor de interes 

(magazine, școală, biserică, 

primărie, stații de autobuz) în 

spații neamenajate și sunt 

folosite mai mult de institutții. 

Hârtia/cartonul se arde de 

regulă în gospodărie. 

Capacitate 

disponibilă 

Pubele de 120 sau 240 l 

sau saci de plastic 

Pubele de 240 l, 

eurocontainere de 

1,1 mc sau igloo-

Pubele de 120 sau 240 l 

sau saci de plastic 

Eurocontainere de 1,1 mc sau 

igloo-uri de capacități de la 

 

36 Este vorba despre sisteme asigurate de producătorii de ambalaje sau reprezentanții lor (prin OIREP-uri) care, în 

colaborare cu UAT-urile sau marile rețele de hipermarketuri (care pun la dispoziție spațiul), implementează diferite 

modalități de colectare separată a deșeurilor reciclabile (în principale ambalaje) pe bază de bonificație. 
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 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă 

în poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă 

în poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

transparenți, toate de 

culoare albastră. 

Pubelele trebuie să aibă 

neapărat capac. 

Folosirea unor 

recipiente de colectare 

transparente (saci de 

plastic de culoare 

albastră) permite 

operatorului care îi 

preia să vizualizeze și 

și gradul de 

impurificare, dar 

sistemul este greoi de 

aplicat dacă se 

implementează 

cântărirea deșeurilor. 

Sacii trebuie să aibă 

obligatoriu sistem de 

închidere etanș. 

uri de capacități 

de la 1,1 la 3 mc, 

de culoare albastră. 

 

transparenți, toate de 

culoare albastră. 

Pubelele trebuie să aibă 

neapărat capac. 

Folosirea unor 

recipiente de colectare 

transparente (saci de 

plastic de culoare 

albastră) permite 

operatorului care îi 

preia să vizualizeze și 

și gradul de 

impurificare, dar 

sistemul este greoi de 

aplicat dacă se 

implementează 

cântărirea deșeurilor. 

Sacii trebuie să aibă 

obligatoriu sistem de 

închidere etanș. 

1,1 la 3 mc, de culoare 

albastră. 

 

Rata de 

colectare și 

calitatea 

materialelor 

reciclabile 

colectate 

(gradul de 

impurificare) 

Rate de colectare mai 

ridicate. Materialele 

colectate sunt de 

calitate mai bună, cu 

grad de impurificare 

mai redus, 

responsabilitatea 

generatorului este mai 

ridicată. 

 

Există un potențial 

de contaminare cu 

impurități și 

reziduuri, care 

poate fi prea puțin 

controlat. 

Impurificarea 

deșeurilor duce la 

cantităti mai reduse 

de deșeuri colectate 

și cantități mai 

mari de refuzuri de 

la reciclare. 

Rate de colectare destul 

de redusă, hârtia se 

arde în gospodărie. 

Materialele colectate 

sunt de calitate mai 

bună, cu grad de 

impurificare mai redus, 

responsabilitatea 

generatorului este mai 

ridicată. 

 

Există un potențial de 

contaminare cu impurități și 

reziduuri, care poate fi prea 

puțin controlat. Impurificarea 

deșeurilor duce la cantităti 

mai reduse de deșeuri 

colectate și cantități mai mari 

de refuzuri de la reciclare. 

Costuri 

colectare 

(investiții și 

operare) 

Sistemul necesită multe 

recipiente (dacă se 

implementează 

colectarea în pubele) și 

vehicule de colectare 

specializate. Costurile 

recipientelor pot fi 

variabile având în 

vedere varietatea de 

recipienți (saci sau 

pubele). 

Sacii trebuie asigurați 

pe întreaga perioadă 

contractuală, fiind 

înlocuiți la fiecare 

ridicare. 

Costuri mai mici de 

investiții, 

containerele pentru 

punctele de 

colectare nu sunt 

cu mult mai 

scumpe decât 

pubelele 

individuale. 

Pentru punctele de 

colectare subterane 

(a se vedea 

opțiunea de 

colectare a 

deșeurilor 

reziduale) costurile 

de investiții și 

operare pot fi 

Sistemul necesită 

foarte multe recipiente 

(dacă se 

implementează 

colectarea în pubele) și 

vehicule de colectare 

specializate. Costurile 

recipientelor pot fi 

variabile având în 

vedere varietatea de 

recipienți (saci sau 

pubele). 

Sacii trebuie asigurați 

pe întreaga perioadă 

contractuală, fiind 

înlocuiți la fiecare 

ridicare. 

Costurile de colectare 

pot fi semnificativ mai 

Costuri mai mici de investiții, 

containerele pentru punctele 

de colectare nu sunt cu mult 

mai scumpe decât pubelele 

individuale. 

Costurile de colectare sunt 

mai mici, frecventa de 

colectare poate fi mai mică. 
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 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă 

în poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă 

în poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

semnificativ mai 

mari. 

mari raportat la 

cantitățile colectate 

Costuri sortare 

(investiție și 

operare) 

Opțiunea prezintă 

avantajul că scade 

costurile de sortare 

ulterioare într-o 

instalație specializată. 

De asemenea, pot 

crește veniturile din 

activitatea de sortare 

prin obținerea unor 

materiale reciclabile 

foarte specifice (ex: 

hârtie și carton 

amestecat (sortate) 

(1.02), hârtie și carton 

ondulat din 

supermarket (1.04), 

hârtie de tipar sortată, 

pentru eliminarea 

tușului (1.11)). 

 

Costurile de 

investiție sunt mai 

ridicate pentru că 

presupun mai 

multe echipamente 

de sortare care să 

ducă la categorii 

specifice de 

materiale 

reciclabile din 

același materie 

primă. 

Costuri de sortare 

mai ridicate, legate 

atât de efortul de 

sortare cât și de 

gestionare a 

reziduurilor din 

sortare.  

Opțiunea prezintă 

avantajul că scade 

costurile de sortare 

ulterioare într-o 

instalație specializată. 

De asemenea, pot 

crește veniturile din 

activitatea de sortare 

prin obținerea unor 

materiale reciclabile 

foarte specifice (ex: 

hârtie și carton 

amestecat (sortate) 

(1.02), hârtie și carton 

ondulat din 

supermarket (1.04), 

hârtie de tipar sortată, 

pentru eliminarea 

tușului (1.11)). 

Costurile de investiție sunt 

mai ridicate pentru că 

presupun mai multe 

echipamente de sortare care 

să ducă la categorii specifice 

de materiale reciclabile din 

același materie primă. 

Costuri de sortare mai 

ridicate, legate atât de efortul 

de sortare cât și de gestionare 

a reziduurilor din sortare.  

 

Tabel 7-4 Evaluarea opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor reciclabile de plastic/metal 

 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă în 

poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă în 

poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

Confort 

pentru 

utilizator și 

participarea 

acestuia 

Confort ridicat referitor 

la colectarea separată, 

pentru că deșeurile sunt 

colectate direct de la 

generatori. 

Aplicabil la zonele de 

case 

 

Confort redus, 

pentru că sistemele 

cu aport voluntar 

necesită un efort 

mai mare din partea 

cetățenilor, 

deplasarea până la 

containere și 

punerea deșeurilor 

în containere în 

funcție de fracție. 

Aplicabil însă la 

zonele de blocuri 

Confort ridicat referitor 

la colectarea separată, 

pentru că deșeurile sunt 

colectate direct de la 

generatori. Participare 

destul de mare, 

aplicabil la case. 

Confort foarte redus, pentru 

că sistemele cu aport voluntar 

necesită un efort foarte mare 

din partea cetățenilor, 

deplasarea până la containere 

și punerea deșeurilor în 

containere în funcție de 

fracție. 

De regulă containerele sunt 

amplasate doar în apropierea 

punctelor de interes 

(magazine, școală, biserică, 

primărie, stații de autobuz) în 

spații neamenajate și sunt 

folosite mai mult de instituții. 

În acest caz participarea 

destul de ridicată 

Capacitate 

disponibilă 

Pubele de 120 sau 240 l 

sau saci de plastic 

transparenți, toate de 

culoare galbenă. 

Pubele de 240 l, 

eurocontainere de 

1,1 mc sau igloo-

uri de capacități 

Pubele de 120 sau 240 l 

sau saci de plastic 

transparenți, toate de 

culoare galbenă. 

Eurocontainere de 1,1 mc sau 

igloo-uri de capacități de la 

1,1 la 3 mc, de culoare 

galbenă. 
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 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă în 

poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă în 

poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

Pubelele trebuie să aibă 

neapărat capac. 

Folosirea unor 

recipiente de colectare 

transparente (saci de 

plastic de culoare 

galbenă) permite 

operatorului care îi 

preia să vizualizeze și și 

gradul de impurificare, 

dar sistemul este greoi 

de aplicat dacă se 

implementează 

cântărirea deșeurilor. 

Sacii trebuie să aibă 

obligatoriu sistem de 

închidere etanș. 

de la 1,1 la 3 mc, 

de culoare galbenă. 

 

Pubelele trebuie să aibă 

neapărat capac. 

Folosirea unor 

recipiente de colectare 

transparente (saci de 

plastic de culoare 

galbenă) permite 

operatorului care îi 

preia să vizualizeze și și 

gradul de impurificare, 

dar sistemul este greoi 

de aplicat dacă se 

implementează 

cântărirea deșeurilor. 

Sacii trebuie să aibă 

obligatoriu sistem de 

închidere etanș. 

Se pretează și țarcuri din 

sârmă, deschise, mai ales în 

zonele cu facilități de interes 

local. 

 

Rata de 

colectare și 

calitatea 

materialelor 

reciclabile 

colectate 

Rate de colectare mai 

ridicate. Materialele 

colectate sunt de 

calitate mai bună, cu 

grad de impurificare 

mai redus, 

responsabilitatea 

generatorului este mai 

ridicată. 

 

Există un potențial 

de contaminare cu 

impurități și 

reziduuri, care 

poate fi prea puțin 

controlat. 

Impurificarea 

deșeurilor duce la 

cantităti mai reduse 

de deșeuri colectate 

și cantități mai mari 

de refuzuri de la 

reciclare. 

Rate de colectare destul 

de mare. Materialele 

colectate sunt de 

calitate mai bună, cu 

grad de impurificare 

mai redus, 

responsabilitatea 

generatorului este mai 

ridicată. 

 

Există un potențial de 

contaminare cu impurități și 

reziduuri, care poate fi prea 

puțin controlat. Impurificarea 

deșeurilor duce la cantităti 

mai reduse de deșeuri 

colectate și cantități mai mari 

de refuzuri de la reciclare. 

Costuri 

colectare 

(investiții și 

operare) 

Sistemul necesită multe 

recipiente (dacă se 

implementează 

colectarea în pubele) și 

vehicule de colectare 

specializate. Costurile 

recipientelor pot fi 

variabile având în 

vedere varietatea de 

recipienți (saci sau 

pubele). 

Sacii trebuie asigurați 

pe întreaga perioadă 

contractuală, fiind 

înlocuiți la fiecare 

ridicare. 

Costuri mai mici de 

investiții, 

containerele pentru 

punctele de 

colectare nu sunt cu 

mult mai scumpe 

decât pubelele 

individuale. 

Pentru punctele de 

colectare subterane 

(a se vedea 

opțiunea de 

colectare a 

deșeurilor 

reziduale) costurile 

de investiții și 

operare pot fi 

semnificativ mai 

mari. 

Sistemul necesită foarte 

multe recipiente (dacă 

se implementează 

colectarea în pubele) și 

vehicule de colectare 

specializate. Costurile 

recipientelor pot fi 

variabile având în 

vedere varietatea de 

recipienți (saci sau 

pubele). 

Sacii trebuie asigurați 

pe întreaga perioadă 

contractuală, fiind 

înlocuiți la fiecare 

ridicare. 

Costurile de colectare 

pot fi semnificativ mai 

mari raportat la 

cantitățile colectate   

Costuri mai mici de investiții, 

containerele pentru punctele 

de colectare nu sunt cu mult 

mai scumpe decât pubelele 

individuale. 

Costurile de colectare sunt 

mai mici, frecventa de 

colectare poate fi mai mică. 

Se pretează mai bine igloo-

uri care solicită utilizatorului 

să reducă volumul deșeului la 

introducere. 

Costuri 

sortare 

Opțiunea prezintă 

avantajul că scade 

Costurile de 

investiție sunt mai 

Opțiunea prezintă 

avantajul că scade 

Costurile de investiție sunt 

mai ridicate pentru că 
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 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă în 

poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem de 

colectare din poartă în 

poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

(investiție și 

operare) 

costurile de sortare 

ulterioare într-o 

instalație specializată. 

De asemenea, pot crește 

veniturile din 

activitatea de sortare 

prin obținerea unor 

materiale reciclabile 

foarte specifice (ex: 

PET, folie, alte 

plasticuri, doze 

aluminiu, cutii conserve 

etc). 

 

ridicate pentru că 

presupun mai multe 

echipamente de 

sortare care să ducă 

la categorii 

specifice de 

materiale 

reciclabile din 

același materie 

primă. 

Costuri de sortare 

mai ridicate, legate 

atât de efortul de 

sortare cât și de 

gestionare a 

reziduurilor din 

sortare.  

costurile de sortare 

ulterioare într-o 

instalație specializată. 

De asemenea, pot crește 

veniturile din 

activitatea de sortare 

prin obținerea unor 

materiale reciclabile 

foarte specifice (ex: 

PET, folie, alte 

plasticuri, doze 

aluminiu, cutii conserve 

etc). 

 

presupun mai multe 

echipamente de sortare care 

să ducă la categorii specifice 

de materiale reciclabile din 

același materie primă. 

Costuri de sortare mai 

ridicate, legate atât de efortul 

de sortare cât și de gestionare 

a reziduurilor din sortare.  

 

Tabel 7-5 Evaluarea opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor reciclabile de sticlă 

 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem 

de colectare din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem 

de colectare din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

Confort 

pentru 

utilizator și 

participarea 

acestuia 

Confort ridicat 

referitor la colectarea 

separată, pentru că 

deșeurile sunt 

colectate direct de la 

generatori. 

Există riscul de rănire 

la manipularea 

manuală a deșeurilor 

în recipienți. 

Introducerea 

sistemului depozit 

pentru ambalajele de 

sticlă (și posibilitatea 

obținerii de venituri 

din acestea) ar putea 

surmonta confortul 

ridicat. 

 

Confort redus, 

pentru că sistemele 

cu aport voluntar 

necesită un efort 

mai mare din partea 

cetățenilor, 

deplasarea până la 

containere și 

punerea deșeurilor 

în containere în 

funcție de fracție. 

Aplicabil însă la 

zonele de blocuri.  

Confort ridicat 

referitor la colectarea 

separată, pentru că 

deșeurile sunt 

colectate direct de la 

generatori. Există 

riscul de rănire la 

manipularea manuală 

a deșeurilor în 

recipienți. 

Introducerea 

sistemului depozit 

pentru ambalajele de 

sticlă (și posibilitatea 

obținerii de venituri 

din acestea) ar putea 

surmonta confortul 

ridicat. 

 

 

Confort foarte redus, pentru că 

sistemele cu aport voluntar 

necesită un efort foarte mare 

din partea cetățenilor, 

deplasarea până la containere și 

punerea deșeurilor în 

containere în funcție de fracție. 

De regulă containerele sunt 

amplasate doar în apropierea 

punctelor de interes (magazine, 

școală, biserică, primărie, stații 

de autobuz) în spații 

neamenajate și sunt folosite 

mai mult de instituții. În acest 

caz participarea este destul de 

ridicată. 

Introducerea sistemului depozit 

pentru ambalajele de sticlă (și 

posibilitatea obținerii de 

venituri din acestea) ar putea 

reduce aplicabilitatea acestei 

opțiuni. 

Capacitate 

disponibilă 

Pubele de 120 sau 240 

l de culoare verde. 

 

Pubele de 240 l, 

eurocontainere de 

1,1 mc sau igloo-uri 

de capacități de la 

Pubele de 120 sau 240 

l de culoare verde. 

Pubelele trebuie să 

aibă neapărat capac. 

Eurocontainere de 1,1 mc sau 

igloo-uri de capacități de la 1,1 

la 3 mc, de culoare verde. 
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 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem 

de colectare din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem 

de colectare din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

1,1 la 3 mc, de 

culoare verde. 

 

 

Rata de 

colectare și 

calitatea 

materialelor 

reciclabile 

colectate 

Rate de colectare mai 

ridicate. Materialele 

colectate sunt de 

calitate mai bună, cu 

grad de impurificare 

mai redus, 

responsabilitatea 

generatorului este mai 

ridicată. 

 

Rata de colectare 

destul de bună. 

Există un potențial 

mic de contaminare 

cu impurități și 

reziduuri.  

Riscul de colectare 

al unor ambalaje de 

sticlă sparte, care nu 

se pot valorifica prin 

reutilizare. 

Rate de colectare 

destul de mare. 

Materialele colectate 

sunt de calitate mai 

bună, cu grad de 

impurificare mai 

redus, 

responsabilitatea 

generatorului este mai 

ridicată. 

 

Rata de colectare destul de 

bună. Există un potențial mic 

de contaminare cu impurități și 

reziduuri.  

Riscul de colectare al unor 

ambalaje de sticlă sparte, care 

nu se pot valorifica prin 

reutilizare. 

Costuri 

colectare 

(investiții și 

operare) 

Sistemul necesită 

multe recipiente (dacă 

se implementează 

colectarea în pubele) 

și vehicule de 

colectare specializate. 

Costurile recipientelor 

pot fi variabile având 

în vedere varietatea de 

recipienți. 

 

Costuri mai mici de 

investiții, 

containerele pentru 

punctele de 

colectare nu sunt cu 

mult mai scumpe 

decât pubelele 

individuale. 

Pentru punctele de 

colectare subterane 

(a se vedea opțiunea 

de colectare a 

deșeurilor 

reziduale) costurile 

de investiții și 

operare pot fi 

semnificativ mai 

mari. 

Sistemul necesită 

foarte multe recipiente 

(dacă se 

implementează 

colectarea în pubele) 

și vehicule de 

colectare specializate. 

Costurile recipientelor 

pot fi variabile având 

în vedere varietatea de 

recipienți. 

 

Costuri mai mici de investiții, 

containerele pentru punctele de 

colectare nu sunt cu mult mai 

scumpe decât pubelele 

individuale. 

Costurile de colectare sunt mai 

mici, frecventa de colectare 

poate fi mai mică. Se pretează 

mai bine igloo-uri. 

Costuri 

sortare 

(investiție și 

operare) 

Opțiunea prezintă 

avantajul că scade 

costurile de sortare 

ulterioare într-o 

instalație specializată. 

Costurile de sortare 

cresc odată cu gradul 

de mărunțire al 

deșeurilor. 

 

Costurile de 

investiție sunt mai 

ridicate pentru că 

presupun mai multe 

echipamente de 

sortare care să ducă 

la categorii 

specifice de 

materiale reciclabile 

din același materie 

primă. 

Costuri de sortare 

mai ridicate, legate 

atât de efortul de 

sortare cât și de 

gestionare a 

reziduurilor din 

sortare.  

Costurile de sortare 

cresc odată cu 

Opțiunea prezintă 

avantajul că scade 

costurile de sortare 

ulterioare într-o 

instalație specializată. 

Costurile de sortare 

cresc odată cu gradul 

de mărunțire al 

deșeurilor. 

 

Costurile de investiție sunt mai 

ridicate pentru că presupun mai 

multe echipamente de sortare 

care să ducă la categorii 

specifice de materiale 

reciclabile din același materie 

primă. 

Costuri de sortare mai ridicate, 

legate atât de efortul de sortare 

cât și de gestionare a 

reziduurilor din sortare. 

Costurile de sortare cresc odată 

cu gradul de mărunțire al 

deșeurilor. 
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 Mediul urban Mediul rural 

 Opțiunea 1: Sistem 

de colectare din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2: Aport 

voluntar la puncte 

de colectare 

Opțiunea 1: Sistem 

de colectare din 

poartă în poartă 

Opțiunea 2: Aport voluntar 

la puncte de colectare 

gradul de mărunțire 

al deșeurilor. 

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

În urma analizei acestor criterii rezultă ca amândouă opțiunile pot fi recomandate, depinde de zona 

de implementare. Există unele aspecte care trebuie luate în considerare la alegerea opțiunii 

potrivite: 

• Când se alege sistemul de colectare din poartă în poartă cu pubele sau saci de plastic, este 

extrem de dificil să se treacă la sistemul de colectare prin aport voluntar, din cauza faptului că 

populația ar trebui să se deplaseze pe distanţe mai mari pentru a arunca deşeurile. 

• Alegerea inițială a unui număr de fracții sortate mai mic poate duce la același risc atunci când, 

din necesitate, numărul de fractii colectate separat ar trebui crescut. De exemplu, trecerea de 

la o colectare a tuturor deșeurilor reciclabile în amestec într-un singur recipient/sac, la 

colectarea fiecrărei fracții în recipiente separate este greu de implementat.  

Pentru atingerea obiectivelor și colectarea unei cantități cât mai mari de deșeuri reciclabile, și în 

concordanță cu prevederile PNGD 2014-2020, opțiunile recomandate pentru județul Brașov sunt: 

➢ Opțiunea recomandată pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile de hârtie/ 

carton: 

▪ Mediul urban – colectarea din poartă în poartă la zonele de case în saci 

transparenți sau pubele de 240 l și colectarea în punctele gospodărești la zonele de 

blocuri în eurocontainere de 1,1 mc sau igloo-uri (1,5-3 mc); 

▪ Mediul rural – colectarea din poartă în poartă la zonele de case în saci transparenți 

(cel puțin în zonele mai centrale ale localităților rurale sau cu acces rutier mai ușor) 

și în puncte amenajate în eurocontainere de 1,1 mc sau igloo-uri (1,5-3 mc) acolo 

unde sunt blocuri și în apropierea facilităților de interes pentru întreaga populație 

(școli, biserici, magazine, primărie, dispensar / farmacie etc). 

➢ Opțiunea recomandată pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile de 

plastic/metal: 

▪ Mediul urban – colectarea din poartă în poartă la zonele de case în saci 

transparenți sau pubele de 240 l și colectarea în punctele gospodărești la zonele de 

blocuri în eurocontainere de 1,1 mc sau igloo-uri (1,5-3 mc); 

▪ Mediul rural – colectarea din poartă în poartă la zonele de case în saci transparenți 

și în puncte amenajate în eurocontainere de 1,1 mc sau igloo-uri (1,5-3 mc) acolo 

unde sunt blocuri și în apropierea facilităților de interes pentru întreaga populație 

(școli, biserici, magazine, primărie, dispensar / farmacie etc). 

Se recomandă colectarea acestor categorii de deșeuri împreună, pentru că nu există riscul de 

contaminare. 
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➢ Opțiunea recomandată pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile de sticlă: 

▪ Mediul urban – colectarea din puncte de colectare amenajate la zonele de case și 

în punctele gospodărești la zonele de blocuri în eurocontainere de 1,1 mc sau igloo-

uri (1,5-3 mc); 

▪ Mediul rural – colectarea în puncte de colectare amenajate în eurocontainere de 

1,1 mc sau igloo-uri (1,5-3 mc) acolo unde sunt blocuri și în apropierea facilităților 

de interes pentru întreaga populație (școli, biserici, magazine, primărie, dispensar 

/ farmacie etc). Este necesar cel puțin un punct de colectare amenajat în fiecare 

localitate a fiecărui UAT. 

Amplasarea recipientelor în punctele de colectare va depinde de densitatea populației deservite de 

punctul respectiv. Recipienții de colectare a reciclabilelor se pot amplasa în aceleași puncte de 

colectare în care au fost amplasate recipientele pentru deșeuri reziduale sau în puncte diferite. Sacii 

de plastic se împart periodic (sau la ridicarea celui plin) de către operatorul de salubrizare. 

Costurile de colectare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile reciclabile municipale vor fi acoperite 

prin rambursare de către producătorii /importatorii de ambalaje și produse ambalate prin aplicarea 

responsabilității extinse a producătorului, prin metodologii stabilite de UAT-uri împreună cu 

operatorii de salubrizare și operatorii care preiau responsabilitatea producătorilor. Sistemul de 

colectare al deșeurilor reciclabile ar putea fi semnificativ influențat de implementarea sistemului 

depozit (returnarea garanției) pentru ambalajele de sticlă, plastic și metal. 

Implementarea acestui sistem trebuie să se realizeze la nivelul întregului județ, atât în mediul urban 

cât și în mediul rural. 

Analiza recipientelor de colectare care se vor utiliza (tip, volum, număr) se va realiza la elaborarea 

Studiului de fezabilitate. 

 

D. Opțiuni tehnice pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile municipale 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile la sursă, din gospodării, este elementul cel mai 

important privind calitatea compostului. Modalitatea de colectare este diferită în cele trei tipuri de 

zone: 

▪ Urban dens în blocuri 

▪ Urban case individuale și 

▪ Rural 

Capacitatea containerelor pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile ce trebuie puse la 

dispoziție depinde de: 

▪ numărul de persoane deservite de fiecare container; 

▪ cantitatea de deșeuri biodegradabile generată de fiecare persoană; 

▪ frecvența de colectare – zilnic, de 2/3 ori pe săptămâna, sau săptămânal etc. 

Containerele de colectare trebuie sa fie compatibile cu mecanismele de acționare a vehiculelor. 
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Pentru ca sistemul per ansamblu sa fie flexibil și eficient din punct de vedere al costurilor trebuie 

sa fie posibilă folosirea vehiculelor de colectare pe diferite rute de colectare. 

În zonele în care se va implementa colectarea separată a deșeurilor biodegradabile, aceasta se va 

realiza prin sistem din poartă în poartă în pubele de 120 l. 

Opțiuni pentru colectarea deșeurilor biodegradabile menajere din zonele urbane dense (centrul 

orașelor și zonele de blocuri): 

Aceste zone sunt cele mai dificile zone în ceea ce privește separarea la sursă a fluxurilor specifice 

de deșeuri. Din această cauză este dificil de introdus un container separat pentru biodegradabil. 

Este necesar ca mai întâi să se îmbunătățească semnificativ rezultatele colectării separate pe 

celelate fracții înainte de a introduce încă una. 

Mai mult decât atât, o problemă adițională o constituie faptul că deșeurile biodegradabile generate 

sunt atât vegetale, care pot fi compostate, precum și alimentare (resturi de mâncare) care nu pot fi 

compostate. Colectarea lor separată este foarte dificil de asigurat în zonele de blocuri. 

Totuși, având în vedere noile obiective și ținte de atins privind reciclarea deșeurilor municipale, 

este necesară implementarea colectarii separate a deșeurilor biodegradabile și de la populația 

urbană care locuiește la blocuri. Cea mai bună opțiune este colectarea separată a biodegradabilelor 

verzi/vegetale și a lemnului de la populație, care pot fi compostate, restul biodegradabilelor (resturi 

de mâncare) fiind colectate împreună cu deșeurile reziduale, urmând o tratare mecanică și una 

biologic-anaerobă.  

Opțiuni pentru colectarea deșeurilor biodegradabile menajere din zonele de case individuale: 

Situația este diferită în zonele cu gospodării individuale (case particulare). Casele sunt dotate cu 

pubele individuale de 120 l având astfel un control mai mare asupra conținutului pubelei. În zonele 

de case individuale se găsesc de regulă multe grădini îngrijite de proprietari. Există deci un nivel 

mai ridicat de conștientizare în ceea ce privește maniera de acțiune a naturii și a substanțelor 

nutritive și ingrășămintelor folosite pentru îmbunatățirea calității solului. 

Experiența a dovedit ca în zonele urbane cu case, gospodăriile participă mai curând la o colectare 

separată a biodegradabilului decât la compostarea individuală. Aceasta poate fi cauzată de faptul 

ca o compostare la nivel individual implică menținerea sistemului pe când colectarea separată a 

biodegradabilului implică doar colectarea separată la sursă. În plus în containerul de colectare 

separată a biodegradabilului se pot colecta și deșeurile alimentare. 

În concluzie colectarea separată a biodegradabilului din zona urbană cu case individuale poate 

funcționa cu succes și conduce la o reducere a deșeurilor reziduale de la 40 până la 100 kg/locuitor 

/an. 

În zonele urbane cu case există de asemenea și obiceiul ca primăvara și toamna, să se practice 

curățarea grădinilor proprii, rezultând cantități mai însemnate de deșeuri verzi. De regulă acestea 

sunt colectate separat de deșeurilor menajere reziduale (în recipienti de plastic – saci) și scoase la 

rigolă împreună cu recipientul pentru deșeurile menajere. Este o practică care poate ușura 

implementarea colectării separate a deșeurilor biodegradabile verzi și a lemnului din aceste zone 

și transportarea lor direct la compostare. 

Opțiuni pentru colectarea deșeurilor biodegradabile menajere din zonele rurale: 
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În general zonele rurale sunt caracterizate prin case cu grădini pe care le îngrijesc chiar proprietarii. 

De aceea există un nivel mai ridicat de constientizare în ceea ce privește maniera de acțiune a 

naturii și a substanțelor nutritive și îngrașămintelor folosite pentru îmbunătățirea calității solului. 

În zonele rurale se recomandă compostarea individuală. În mod normal gospodariile care 

implementeaza sistemul de compostare individuală, nu mai trebuie să participe la sistemul de 

colectare separată a biodegradabilului, acest lucru ducând implicit la costuri mai mici de operare 

pentru operatorul de colectare și transport și per ansamblu, la tarife mai mici pentru populație. 

Implementarea de la 1 ianuarie 2019 a sistemului „plătește pentru cât arunci” nu face decât să 

ușureze decizia gospodăriilor din mediul rural în acceptarea sistemului de compostare individuală. 

Opțiuni pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile similare: 

Colectarea deșeurilor biodegradabile generate de operatorii economici este importantă în cazul 

acelor operatori economici din activitatea cărora rezultă cu precădere această categorie de deșeuri. 

Este vorba aici de unitățile de alimentație publică: restaurante, hoteluri, cantine, unități catering 

etc. Prin specificul activității lor, acești operatori pot cu ușurință implementa un sistem de colectare 

separată a deșeurilor biodegradabile. În plus, pentru acești economici se pot impune obligații atât 

prin autorizațiile de mediu sau autorizațiile de funcționare (emise de primării).  

O abordare similară se poate impune și unităților școlare (școli și licee), care prin autorizațiile de 

funcționare și prin regulamentele de organizare interioară, pot organiza colectarea deșeurilor 

biodegradabile, putând monitoriza mai ușor colectarea corectă a acestor deșeuri. 

Opțiuni pentru colectarea deșeurilor biodegradabile din zonele publice (parcuri, cimitire): 

Deșeurile biodegradabile din parcuri și grădini publice și din cimitire se generează în general cu 

caracter periodic. Acțiunile de curățare și toaletare a vegetației din spațiile publice au de regulă 

primăvara și toamna (similar cu generarea deșeurilor biodegradabile verzi de la gospodăriile 

populației), fiind realizate de operatorii specializați (societăți comerciale sau servicii ale 

primăriilor).  

Colectarea acestor deșeuri este ușor de implementat, după ce se generează, deșeurile putând fi 

gestionate în două modalități majore: 

▪ Colectare de la locul de generare și transport la instalațiile de compostare chiar de către 

operatorii specializați în vehicule adecvate, nemaifiind necesară utilizarea recipienților de 

colectare; 

▪ Tratarea prin sisteme de compostare în situ pe platforme amenajate. 

Opțiuni pentru colectarea deșeurilor biodegradabile din piețe: 

Analog deșeurilor biodegradabile similare, deșeurile biodegradabile din piețe pot fi colectate 

separat relativ ușor, prin dotarea fiecărei piețe cu recipienți de colectare separată (de regulă de 

culoare maro, pentru a le diferenția de cele reziduale). Deșeurile biodegardabile din piețe sunt în 

marea lor majoritate de origine vegetală, deci se pretează la compostarea în instalațiile de 

compostare. 

Administratorii piețelor, prin autorizația de funcționare emisă de primării, pot fi obligați să asigure 

colectarea separată a acestor deșeuri, iar în baza contractului de salubrizare, aceste deșeuri pot fi 

tratate prin compostare. 
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b. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Tabel 7-6 Evaluarea opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor biodegradabile municipale 

 
Zone urbane: Centrul 

orașului și zonele de blocuri 

Zone urbane: case 

individuale 

Zone rurale 

Deșeuri verzi 

(zone publice, 

blocuri și zone 

verzi aparținând 

unor companii, 

cimitire) 

Este aplicabilă colectarea 

separată, pentru că este de 

regulă realizată de operatori 

specializați. 

Se aplică tăierea și mărunțirea 

ramurilor 

Este aplicabilă colectarea 

separată 
Este aplicabilă 

colectarea separată; este 

necesară 

inaccesibilizarea pentru 

urși a containerelor de 

colectare în zonele 

speciale 

Deșeuri din piețe Este aplicabilă colectarea separată prin dotarea piețelor cu containere pentru colectarea 

separată a deșeurilor biodegradabile 

Deșeuri 

alimentare 

provenite de la 

firme de catering, 

restaurante, 

hoteluri etc 

Este aplicabilă colectarea separată 

Deșeuri 

alimentare 

provenite din 

gospodării 

Colectarea separată nu 

funcționează. Anonimatul 

sistemului de colectare din 

zonele de blocuri reprezintă o 

mare problemă. Calitatea și 

cantitatea deșeurilor 

biodegradabile colectate este 

scăzută. 

Deșeurile biodegradabile sunt 

contaminate cu alte deșeuri 

Colectarea separată ar 

putea funcționa. Calitatea 

și cantitatea deșeurilor 

biodegradabile colectate 

este mai ridicată decât la 

blocuri, dar deșeurile 

biodegradabile sunt 

contaminate cu alte deșeuri  

Este aplicabilă 

compostarea individuală 

 

Deşeurile pot fi utilizate 

şi ca hrană pentru 

animale. 
 

Deșeuri verzi și 

lemn provenite 

din gospodării 

Nu este cazul Colectarea separată poate 

funcționa cu campanii de 

informare foarte clare, prin 

care populația să 

diferențieze deșeurile verzi 

(compostabile) de celelalte 

biodeșeuri (resturile 

alimentare). 

Deșeurile biodegradabile 

colectate sunt de o calitate 

mai bună. 

Se poate aplica, de 

asemenea, composarea 

individuală. 

Colectarea separată 

poate funcționa cu 

campanii de informare 

foarte clare, prin care 

populația să diferențieze 

deșeurile verzi 

(compostabile) de 

celelalte biodeșeuri 

(resturile alimentare). 

Deşeurile 

biodegradabile colectate 

sunt de o calitate mai 

bună. 
Costurile 

colectării separate 

40-70€/t 50-80 €/t 90-110 €/t 

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la populație este posibilă și trei opțiuni tehnice 

pot fi recomandate: 
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▪ Colectarea separată a deșeurilor vegetale/verzi/lemn din gospodării și reciclarea lor prin 

compostare; 

▪ Colectarea separată a biodeșeurilor (resturi alimentare de la populație și similare, din piețe) 

și reciclarea lor prin digestie anaerobă. 

▪ Colectarea separată a tuturor biodeșeurilor (verzi, resturi alimentare) împreună în același 

recipient și reciclarea lor prin digestie anaerobă. 

Cea de a treia alternativă este posibilă dar fezabilitatea la nivelul județului Brașov este discutabilă, 

având în vedere că cele două categorii de biodeșeuri (verzi și resturi alimentare) ar putea fi 

colectate în cadrul unor contracte diferite în cadrul noului SMID. De asemenea, și frecvența de 

colectare și modalitatea de colectare pot fi diferite (mai ales în zonele de case, urban și rural). 

Aceste opțiuni tehnice conduc la două alternative care vor fi analizate în capitolul 7., alternativa 

care răspunde cel mai bine la criteriile de analiză propuse fiind cea recomandată pentru 

implementarea SMID Brașov.  

Pentru deșeurile similare sunt posibile și recomandate, de asemenea, aceleași opțiuni tehnice. 

Pentru deșeurile din parcuri și grădini, precum și cele din piețe, colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile verzi/vegetale este posibilă și realizabilă, de aceea este recomandată, în vederea 

reciclării lor prin compostare. 

Simpla tratare a biodeșeurilor aflate în pubela reziduală în cadrul unei TMB nu este suficientă, 

pentru că nu va ajuta la creșterea procentului de reciclare, ci doar la reducerea cantităților de 

deșeuri eliminate prin depozitare. 

Se impune așadar, colectarea separată de la sursă a biodeșeurilor, fie prin promovarea compostării 

individuale în gospodării, fie prin dotarea utilizatorilor cu recipiente pentru colectare separată a 

deșeurilor biodegradabile și tratarea lor într-o instalație de digestie anaerobă. 

7.1.2 Transportul deșeurilor municipale colectate separat 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Există trei opțiuni principale privind stațiile de transfer pentru deșeurile municipale: 

1. Transferul deșeurilor municipale utilizând containere fără compactare, de mare capacitate 

Figura 7-4 Containere de transport fără compactare 

 

2. Transferul deșeurilor municipale solide utilizând containere cu compactare 

Figura 7-5 Pres-containere pentru transportul deșeurilor 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
219 

 

3. Transferul deșeurilor municipale utilizând un sistem de compactare fix 

Figura 7-6 Sistem de compactare fix al deșeurilor 

 
 (1. ghilotină care ridică și coboară ușa containerului; 2. compactor propriu-zis; 3. sistem hidraulic de 

prindere și fixare a containerului compactor; 4. container) 

Din punct de vedere al modului de descărcare al deșeurilor din autogunoiere în containere sau 

sistemul de compactare, majoritatea stațiilor de transfer construite în România sunt prevăzute cu 

descărcare prin pâlnii sau tobogan; zona de transfer ar putea fi dotată cu acoperiș pentru a avea 

condiții potrivite de muncă în caz de ploaie. 

 

Figura 7-7 Exemplu de transfer prin intermediul unor tobogane în containere deschise 

 
 

În general sunt stații deschise, amplasate departe de zonele populate și emisia de mirosuri nu 

reprezintă o problemă. De asemenea, majoritatea sunt combinate cu centre de colectare care includ: 

Figura 7-8 Stații deschise de transfer 
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 (sursa: http://www.rasunetul.ro) 

 

- Colectarea deșeurilor verzi, stocare intermediară și locuri pentru mărunțirea deșeurilor; 

- Puncte de preluare a materialelor reciclabile sau; 

- Puncte pentru preluarea deșeurilor menajere periculoase. 

Stații de transfer fără compactare 

Pentru cantitățile de deșeuri municipale de la 5000 t/an la 20.000 t/an (40 la 55 t/zi), soluția cea 

mai economică o reprezintă stațiile de transfer cu containere deschise. Deșeurile sunt descărcate 

direct într-un container sau semi-remorcă și apoi trimise la stația de tratare sau eliminare. 

O astfel de stație de transfer are de obicei mai multe locuri de descărcare în containere sau semi-

remorca. Densitatea în containere poate varia intre 50 kg/m³ și 300 kg/m³ depinzand daca deșeurile 

au fost deja compactate în vehiculele de colectare sau daca acestea au fost transportate în camioane 

deschise. Marea majoritate a deșeurilor municipale sunt transportate cu vehicule de compactoare, 

care de obicei descarca deșeuri municipale cu o densitate de 200 pana la 300 kg/m³. 

Deșeurile municipale sunt apoi transportate cu camioane cu dubla remorca, care transporta doua 

containere de 40 m³ fiecare, sau aproximativ 16 la 20 t în total sau cu semi-trailere cu o capacitatea 

de 100 m³, ce transporta 18 la 22 t, în functie de deșeurile municipale.  

Stații de transfer cu compactare 

În trecut, pentru cazurile în care era vorba de cantități mari și distanțe lungi deseori se foloseau 

stații de compactare. În concordanță cu prevederile Ordonanței Guvernului 43/1997 (republicată) 

privind regimul drumurilor și al și Ordinului de Ministru 1032/2011 pentru aprobarea listelor 

cuprinzând drumurile de interes național, cu masele și dimensiunile maxime admise în circulație 

pentru vehiculele rutiere de transport marfă, limitele impuse privind încărcătura maxim admisa pe 

drumuri este de 40 t, prin urmare încărcătura maximă a vehiculelor nu poate depăși 22 pana la 24 

t, adică practic aceeași greutate ca și cea a vehiculelor folosite pentru transferul deșeurilor fara 

compactare. Acest sistem se implementează mai mult pentru transportul feroviar și mai puțin 

pentru cel rutier. Cu toate acestea sistemul este prezentat pe scurt în cele ce urmează: 
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Figura 7-9 Schema unei stații de transfer cu sistem de compactare fix 

 

Într-o statie de transfer cu compactare deșeurile municipale sunt compactate pana la o densitate de 

600 kg/m³. Deșeurile sunt descarcate din autogunoiere în pâlnia de alimentare a compactorului 

care impinge deșeurile municipale în containere de compactare inchise. Dupa ce sunt pline, aceste 

containere sunt incarcate pe camioane de transfer, sau sunt incarcate în vagoane de tren și sunt 

transportate la statiile de tratare și eliminare unde sunt descarcate. Exista sisteme de compactare 

care pot compacta pana la 70 t/h de deșeuri, cantitatea fiind limitata doar din cauza ca trebuie 

schimbate containerele. Aceste containere de compactare pot fi montate și pe semi-remorci. De 

obicei, pentru a se asigura faptul că cel puțin un compactor este în funcțiune, chiar și în perioadele 

când compactorul necesită reparații majore, stația de transfer trebuie să fie echipată cu cel puțin 

două compactoare. Pe lângă fapul ca sunt necesare echipamente mecanice complexe pentru 

compactare, necesarul de cel puțin 2 compactoare duce la costuri destul de ridicate când sunt 

transferate cantități mici de deșeuri. 

b.  Evaluarea opțiunilor tehnice 

Tabelul următor prezintă o comparație între principalele criterii ale celor două tipuri de staţii de 

transfer menționate mai sus. 

 

Tabel 7-7 Evaluarea opțiunilor tehnice pentru transferul deșeurilor 

Criterii 
Transfer în containere deschise fără 

compactare 
Transfer prin stație cu compactare 

Densitatea, deșeurilor 

transportate 

150 până la 300 kg/m³, medie 200 până la 

250 kg/m³ din moment ce deșeurile din 

autogunoiera sunt precompactate 

Până la 600 kg/m³ 

Sarcina medie transportată 

cu 

vehiculul de transport 

 (transport rutier) 

Până la 22 t/vehicul Până la 22 t/vehicul limitată de 

Legislația rutieră 

 

Costuri de investiție Costuri pentru construcția platformelor și 

împrejmuirii, cântar, instalațiilor de 

descărcare 

 

Costuri mai ridicate din cauza 

echipamentelor de compactare complicate. 

Pentru stațiile cu compactoare fixe 

investițiile sunt mai ridicate, având în vedere 

spațiul necesar pentru amenajarea 

compactorului. 
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Criterii 
Transfer în containere deschise fără 

compactare 
Transfer prin stație cu compactare 

Folosirea pres-containerelor nu presupune 

construcții suplimentare față de stațiile fără 

compactare. 

Emisia de mirosuri Emisii de mirosuri pe timpul transferului, 

dacă stația nu este în incintă, nivel scăzut 

de emisii de miros în timpul transportului. 

Emisii de mirosuri pe timpul transferului, 

dacă stația nu este în incintă. Nu există 

emisii de mirosuri în timpul transportului. 

Stocarea peste noapte a 

containerelor 

Este posibilă stocarea peste noapte a 

containerelor, dacă acestea sunt acoperite. 

Este posibilă stocarea peste noapte a 

containerelor pentru că acestea sunt închise. 

Flexibilitate în creșterea 

cantităților 

Stația de transfer este limitată la suprafața 

disponibilă pentru amplasarea 

containerelor și la numărul disponibil al 

acestora pe amplasament. 

Semiflexibil, pentru că prin compactare pot 

intra într-un container cantități mai mari 

aduse în aceeași perioadă de timp, dar limitat 

de numărul de instalații de compactare. 

Probleme în ceea ce 

priveste 

funcționarea 

Nu există probleme în ceea ce privește 

funcționarea 

Dacă întreaga stație se defectează, de 

exemplu din cauza unei pene de curent, nu 

este posibil transferul deșeurilor. De obicei 

este necesară funcționarea cel puțin a unui 

compactor pentru a procesa deșeurile. 

Costuri de operare Costuri de operare cu administrarea stației 

de transfer (utilități, personal) și costuri 

de transport până la instalațiile de tratare 

Costuri mai mari administrative (utilități) dar 

costuri de transport mai mici 

Legătura cu alte activități 

de gestionare a deşeurilor 

Posibila în cazul ambelor tipuri în ceea ce priveste, punctele de preluare a deşeurilor 

periculoase şi punctele de colectare a deşeurilor vrezi. 

Recomandată 
Recomandată atunci cand este nevoie 

de staţii de transfer 

Nu se recomandă pentru că nu există 

avantaje față de transferul fără compactare 

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

In funcție de capacitatea aleasă pentru stațiile de transfer, ambele opțiuni pot fi luate în considerare. 

La alegerea opțiunii cele mai potrivite sunt câteva aspecte care trebuie analizate: 

- Capacitatea stației de transfer; dacă sistemul va presupune construcția unor stații de transfer 

cu capacități până la 10.000 t/an, opțiunea cu stații de transfer fără compactare este 

aplicabilă.  

- Suprafața de teren disponibilă pentru construcția stației de transfer: dacă sunt necesare mai 

multe guri de alimentare (pentru câte o fracție de deșeu separat) și suprafața necesară va fi 

mai mare sau va fi necesar un sistem de compactare pentru a crește viteza de transfer; 

- Utilizarea preselor fixe și apoi transferul deșeurilor din acestea în containere simple de 

transport conduc la costuri de transfer mai mici 

- Utilizarea pres-containerelor este mai flexibilă în stația de transfer, dar cresc costurile de 

transfer, pentru că, la o greutate maximă admisă de transport, cantitatea de deșeuri 

transportată este mai mică (se consideră și greutatea pres-containerului gol).  

- Având în vedere necesitățile crescute de asigurare a colectării separate a mai multor 

categorii de deșeuri în vederea atingerii țintelor de reciclare și valorificare, va fi necesară 

construcția unor stații de transfer dotate cu prese fixe și cu containere suplimentare de 

transport. 

Se propune amenajarea unor stații de transfer pentru fiecare zonă de colectare. Impărțirea județului 

pe zone de colectare va trebui să ia în considerare posibilitățile geografice și de infrastructură 

rutieră ale județului și, mai ales suprafețele de teren disponibile pentru amenajarea acestora. La 
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stabilirea zonelor de colectare s-a avut în vedere distanța rutieră. Distanța de colectare și transport 

considerată este de aprox. 30-35 Km. În cazul unor distanțe mai mari față de Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor (CMID) de 30-35 Km s-a propus realizarea de Stații de transfer 

(ST). Stațiile de transfer s-au stabilit in funcție de distanțele rutiere, astfel încât cele mai îndepărtate 

UAT/localități să se situeze la o distanță maximă de 30-35 Km de ST, iar stația de transfer să fie 

situată în aproprierea localităților care generează cele mai multe deșeuri municipale. Distanța 

maximă considerată față de CMID este de 65 Km, dacă cantitatea de deșeuri generată în zonele 

aflate la distanță mai mare de centru nu justifică construirea și operarea unei stații de transfer. 

În funcție de aspectele semnalate mai sus au fost identificate două alternative de zonare ale 

județului:  

a) Distribuție pe 3 zone de colectare, din care două să fie deservite de stații de transfer și o 

zonă deservită direct de instalațiile centralizate de tratare a deșeurilor 

Figura  7-1 Alternativa de zonare a județului Brașov cu 3 zone de colectare 

 

o ZONA 1 – BRAȘOV – SĂCELE – Această zonă include localități situate la o distanță de 

aproximativ 30-35 Km de (CMID). Deșeurile municipale din această zonă sunt colectate 

și transportate direct la CMID (Săcele). În această zonă ar putea rămâne funcțională și stația 

de transfer de la Prejmer (deși conform datelor statistice, în perioada 2013-2018, nu au fost 

raportate cantități transferate), dar aceasta presupune realizarea unor investiții 

semnificative în reabilitare, retehnologizare și modernizare care însă nu sunt justificate de 
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distanța relativ mică (sub 30 km) a acestei instalații față de amplasamentul unei noi 

instalații centralizate de tratare a deșeurilor. Opțiunea modernizării și extinderii ST Prejmer 

(aflată în extremitatea estică a județului, la o distanță mică față de amplasamentul unei 

instalații centralizate de tratare a deșeurilor), și care ar deservi doar UAT Prejmer, pentru 

că restul UAT-urilor sunt la distanțe rezonabile față de instalația centralizată ca și față de 

ST Prejmer este mai nefavorabilă opțiunii de renunțare/schimbarea utilității acestei stații 

de transfer și transport al deșeurilor direct la instalația centralizată. În cadrul SF și Analizei 

instituționale se poate analiza ipoteza rămânerii în funcțiune a instalației din Prejmer doar 

pentru utilitatea UAT-ului sau utilizarea ei în alte scopuri, în afara SMID (opțiune care 

trebuie să țină seama de decizia beneficiarului acestei instalații). 

o ZONA 2 – FĂGĂRAȘ – Această zonă include localități situate la o distanță de 

aproximativ 30-35 Km de FĂGĂRAȘ unde ar fi necesară o Stație de Transfer nouă. 

Deșeurile municipale din această zonă ar fi colectate și transportate la ST Făgăraș, iar de 

la ST deșeurile municipale ar fi transferate la CMID în vederea tratării și 

valorificări/eliminării. În această zonă ar putea rămâne funcțională și stația de transfer de 

la Victoria, dar aceasta presupune realizarea unor investiții semnificative în reabilitare, 

retehnologizare și modernizare care însă nu sunt justificate de capacitatea redusă a stației 

(1000 t/an). Opțiunea modernizării și extinderii ST Victoria (aflată în extremitatea vestică 

a județului, la o distanță rezonabilă, mai mare de 50 km, fată de amplasamentul unei 

instalații centralizate de tratare a deșeurilor), și care ar trebui să deservească și UAT-urile 

din zona municipiului Făgăraș (care ar trebui sa transporte deșeurile în sens opus instalației 

centralizate de gestionare a deșeurilor) este mai nefavorabilă opțiunii de realizare a unei 

stații de transfer în zona Făgăraș (care să preia și deșeurile din zona Victoria). În cadrul SF 

se poate analiza ipoteza rămânerii în funcțiune a instalației din municipiul Victoria doar 

pentru utilitatea municipiului sau utilizarea ei în alte scopuri, în afara SMID (opțiune care 

trebuie să țină seama de decizia beneficiarului acestei instalații UAT Victoria). De 

asemenea, se va analiza alternativa în care, în locul stației de transfer de la Făgăraș să se 

propună instalații de tratare a deșeurilor colectate de pe raza UAT Făgăraș, Victoria și a 

comunelor din împrejurimea acestora. Ar fi eliminate costurile cu transportul deșeurilor 

din această zonă către instalația centralizată de tratare (CMID).  

o ZONA 3 – RUPEA – Această zonă include localități situate la o distanță de aproximativ 

30-35 Km de RUPEA unde este necesară o Stație de Transfer nouă. Deșeurile municipale 

din această zonă sunt colectate și transportate la ST Rupea, iar de la ST deșeurile 

municipale sunt transferate la CMID în vederea tratării și valorificări/eliminării. Se va 

analiza în SF și alternativa în care deșeurile să fie transportate la Făgăras (dacă se alege 

soluția unei instalații de tratare a deșeurilor aici în loc de Stație de transfer). 

b) Distribuție pe 5 zone de colectare, din care patru să fie deservite de stații de transfer și o zonă 

deservită direct de instalațiile centralizate de tratare a deșeurilor. 

Figura 7-2 Alternativa de zonare a județului Brașov cu 5 zone de colectare 
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o ZONA 1 – BRAȘOV – CODLEA – Această zonă include localități situate la o distanță de 

aproximativ 30-35 Km de CMID. Deșeurile municipale din această zonă sunt colectate și 

transportate direct la CMID (Codlea). 

o ZONA 2 – FĂGĂRAȘ – Această zonă include localități situate la o distanță de aproximativ 

30-35 Km de FĂGĂRAȘ unde este necesară o Stație de Transfer nouă. Deșeurile municipale 

din această zonă sunt colectate și transportate la ST Făgăraș, iar de la ST deșeurile municipale 

sunt transferate la CMID în vederea tratării și valorificări/eliminării. În această zonă ar putea 

rămâne funcțională și stația de transfer de la Victoria, dar aceasta presupune realizarea unor 

investiții semnificative în reabilitare, retehnologizare și modernizare care însă nu sunt 

justificate de capacitatea redusă a stației (1000 t/an). Opțiunea modernizării și extinderii ST 

Victoria (aflată în extremitatea vestică a județului, la o distanță rezonabilă, mai mare de 50 

km, fată de amplasamentul unei instalații centralizate de tratare a deșeurilor), și care ar trebui 

să deservească și UAT-urile din zona municipiului Făgăraș (care ar trebui sa transporte 

deșeurile în sens opus instalației centralizate de gestionare a deșeurilor) este mai nefavorabilă 

opțiunii de realizare a unei stații de transfer în zona Făgăraș (care să preia și deșeurile din 

zona Victoria). În cadrul SF se poate analiza ipoteza rămânerii în funcțiune a instalației din 

municipiul Victoria doar pentru utilitatea municipiului sau utilizarea ei în alte scopuri, în afara 

SMID (opțiune care trebuie să țină seama de decizia beneficiarului acestei instalații UAT 

Victoria).  

o ZONA 3 – RUPEA – Această zonă include localități situate la o distanță de aproximativ 30-

35 Km de RUPEA unde este necesară o Stație de Transfer nouă. Deșeurile municipale din 
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această zonă sunt colectate și transportate la ST Rupea, iar de la ST deșeurile municipale sunt 

transferate la CMID în vederea tratării și valorificări/eliminării. 

o ZONA 4 – PREJMER - SĂCELE – Această zonă include localități situate la o distanță de 

aproximativ 30-35 Km de Stația de Transfer Prejmer. Deșeurile municipale din această zonă 

sunt colectate și transportate la ST Prejmer, iar de la ST deșeurile municipale sunt transferate 

la CMID în vederea tratării și valorificări/eliminării. 

o ZONA 5 – RÂȘNOV - PREDEAL – Această zonă include localități situate la o distanță de 

aproximativ 30-35 Km de Râșnov unde ar fi necesară o Stație de Transfer. Deșeurile 

municipale din această zonă sunt colectate și transportate la ST Râșnov, iar de la ST deșeurile 

municipale sunt transferate la CMID în vederea tratării și valorificări/eliminării. Integrarea în 

SMID a stației de transfer existentă la Râșnov, realizată din fonduri private, va fi analizată din 

punct de vedere juridic și instituțional în cadrul Studiului de fezabilitate. 

Stabilirea alternativei finale pentru zonarea județului va fi realizată în urma studiilor de teren și 

analizei instituționale și juridice, în cadrul Studiului de fezabilitate.  

Din punct de vedere investițional și al costurilor de operare, este avantajată distribuția pe 3 zone 

și renunțarea la stațiile de transfer existente (Prejmer și Victoria), însă din punct de vedere 

instituțional trebuie analizată decizia UAT-urilor deținătoare a acestor instalații. In cadrul 

Alternativelor tehnologice vor fi analizate 2 situații: 

- Realizarea a 2 stații de transfer (Rupea și Făgăraș) 

- Realizarea unei stații de transfer (Rupea) și pentru zona Făgăraș se va analiza alternativa 

cu o instalație de tratare a deșeurilor pentru zona vest a județului. 

 

7.1.3 Sortarea deșeurilor municipale colectate separat 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Sortarea fracțiilor de deşeuri municipale colectate separat este o practică răspândită în Uniunea 

Europeană. Acest proces s-a dovedit a fi cea mai bună practică pentru atingerea țintelor de 

reciclare/valorificare privind deşeurile de ambalaje. Tendinţa în ceea ce priveşte tehnologia de 

sortare este mărirea pre-tratării materialelor separate anterior din deşeurile municipale prin sitare 

pentru a crește capacitatea de sortare manuală. Se poate ajunge astfel la o cantitate de 220 kg/h 

pentru hârtie şi carton şi 145 kg/h pentru fracții ușoare cum ar fi sticlele PET sau alte produse din 

plastic. Metalele feroase şi neferoase sunt în general îndepărtate prin separatoare magnetice. 

Figura 7-10 Separarea magnetică a deșeurilor feroase 
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Tehnicile folosite în stațiile de sortare a deşeurilor reciclabile sunt foarte variate. Există sortare 

semi-automată, în care sortarea manuală are o pondere foarte mare până la sortarea automatizată. 

Tendința generală este de a înlocui sortarea manuală cu sortarea automatizată. La ora actuală, în 

România, majoritatea stațiilor de sortare sunt semi-automatizate sau manuale. 

1. Stații de sortare manuală (separarea materialelor reciclabile colectate) 

Tehnologia utilizată constă în general în separarea manuală a deşeurilor, urmată apoi de balotare 

şi transferul deşeurilor către reciclatori. Centrele de sortare manuală necesită echipamente simple 

(benzi transportoare, pâlnii de alimentare), o hală încălzită şi containere pentru stocarea fracțiilor 

sortate de deşeuri ce urmează a fi presate şi cântărite în prima faza iar apoi comercializate. O 

stație de dimensiuni normale ar putea fi construită cu 500.000 până la 2 milioane euro. 

Figura 7-3 Stații de sortare manuale 

 

 

2. Stații de sortare automate (separarea materialelor reciclabile colectate) 

Stațiile de sortare automate sunt staţii automatizate care utilizează echipamente ce realizează 

separarea mecanică a materialelor ca urmare a proprietăților diferite ale acestora.  

Figura  7-4 Stații de sortare automatizate (1) 
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Aceste staţii prezintă avantajul că separarea mecanică este mai performantă și în cazul unor 

materiale se poate atinge o sortare mai variată, pe mai multe fracții. Un bun exemplu îl reprezintă 

buteliile de plastic care pot fi sortate pe diferite tipuri de polimeri. În general, cu cât sortarea este 

de calitate mai bună, cu atât crește prețul materialelor reciclate. 

Figura  7-5 Stații de sortare automatizate (2) 

    

b. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Tabelul de mai jos prezintă evaluarea opțiunilor discutate mai sus, în ceea ce priveste tehnologia, 

calitatea materialelor şi costurile. 

Tabel 7-8 Evaluarea opțiunilor privind sortarea deșeurilor municipale 

Criterii Staţii de sortare manuală Staţii de sortare automatizate 

Sistem Instalații simple echipate cu o bandă 

transportoare pe care trec materialele și 

sunt sortate manual. 

Stații automatizate care folsesc echipamente 

pentru separarea mecanică a materialelor 

prin exploatarea diferențelor dintre 

materialele reciclabile în ceea ce priveste 

proprietățile acestora. 

Flexibilitatea 

staţiei 

Sortarea manuală este mai flexibilă în ceea 

ce privește tipul de materiale care pot fi 

sortate, modificările necesitând inștiințarea 

operatorilor asupra faptului că se 

realizează sortarea unui anumit tip 

de material. 

Stațiile de sortare automate nu sunt  flexibile 

în ceea ce priveste tipurile de materiale care 

pot fi sortate. Modificarea tipurilor de 

materiale sortate necesită costuri  

investiționale suplimentare. 

Cantitatea 

materialelor 

Cantitatea de materiale sortate  în unitate 

de timp este mai redusă, fiind influenţată 

Cantitatea de materiale sortate în unitate de 

timp este ridicată, automatizarea instalaţiilor 

permiţând şi viteze de sortare ridicate. 
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Criterii Staţii de sortare manuală Staţii de sortare automatizate 

de cantitatea şi calitatea forţei de muncă 

folosite. 

Calitatea 

materialelor 

Separarea mecanică este de obicei mai 

puţin consistentă decât sortarea automată 

Separarea mecanică este mai consistentă și 

în cazul unor materiale se poate atinge o 

sortare mai bună. Un bun exemplu il au 

materialele de plastic care pot fi sortate pe 

diferite tipuri de polimeri. 

Costuri În ceea ce priveste investițiile, pentru 

centrele de sortare manuală este nevoie de 

echipamente simple (benzi transportoare, 

pâlnii de alimentare), un hangar încălzit şi 

pubele pentru stocarea fracțiilor sortate de 

deşeuri ce urmează a fi vândute, presate şi 

cântarite în prima faza. O stație de 

dimensiuni normale ar putea fi construită 

cu 500.000 până la 2 milioane euro. 

Costuri de exploatare: 50-100 €/t 

(Veniturile rezultate din materialele 

reciclabile nu sunt incluse, pentru că 

acestea depind de zona şi de piața de 

material). 

Investițiile de capital pentru aceste staţii sunt 

mult mai mari decat pentru stațiile de sortare 

manuală, astfel încât nu sunt rentabile în 

cazul unor capacități mici de sortare. 

 

 

 

Costuri de exploatare: 230-300 €/t 

(Veniturile rezultate din materialele 

reciclabile nu sunt incluse, pentru că acestea 

depind de zona şi de piața de material). 

Recomandare Stațiile de sortare manuală sunt 

recomandate pentru capacități mici de 

sortare 

NU se recomandă pentru capacități mici de 

sortare 

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Rezultatele proiectelor ISPA implementate în România, precum şi a proiectelor POS Mediu, au 

demonstrat că sotarea manuală sau semi automatizată este fezabilă pentru România, cel puţin până 

când gradul de conștientizare a populației va crește şi implicit calitatea materialelor colectate 

separat. Cele mai multe instalaţii de sortare includ sortarea manuală a cel puţin pentru o parte a 

procesului de separare. De asemenea instalaţiile de sortare trebuie localizate fie în vecinatatea 

depozitelor fie în aceeași incintă cu stațiile de transfer, astfel încât infrastructura existentă să 

contribuie la reducerea costurilor de transport şi operare. 

Pentru obținerea gradului de separare a reciclabilelor necesar atingerii țintelor de reciclare și 

valorificare energetică, sunt necesare stații de sortare cel puțin semi-automatizate, dotate cu 

echipamente moderne și mai complexe de separare pe mai multe categorii de materiale.  

Acest deziderat poate fi atins  prin două modalități : 

- modernizarea, upgradarea și practic reconstrucția stațiilor de sortare publice existente (cele 

realizate prin proiectele PHARE, de la Victoria, Făgăraș și Prejmer, care pot fi integrate în 

SMID) și suplimentarea cu capacități noi de sortare,  

- înlocuirea acestora cu una sau mai multe stații de sortare noi, moderne, automatizate, care 

să acopere necesitățile întregului județ; instalațiile existente ar rămâne să fie utilizate 

conform necesităților UAT-urilor, în afara SMID. 
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Corelat cu opțiunile privind stațiile de transfer, opțiunea de renunțare la stațiile de sortare Victoria, 

Făgăraș și Prejmer, și construcția unei stații de sortare centralizată este probabil cea mai fezabilă. 

Stabilirea alternativei optime, care să țină seama și de criteriul economico-financiar dar și de cel 

juridic și instituțional (în principal de acordul proprietarilor acestor instalații, UAT-urile 

beneficiare ale fondurilor PHARE CES) va fi realizată șî în cadrul Studiului de fezabilitate. 

Instalațiile de sortare private vor funcționa până la data în care operatorul/operatorii delegat pentru 

activitatea de sortare din cadrul SMID urmează să presteze activitatea de sortare a deșeurilor, iar 

ulterior conform politicii comerciale a proprietarilor lor, în afara SMID. 

Opțiunea recomandată pentru județul Brașov este realizarea unor capacități de sortare noi (una sau 

două instalații), moderne, automatizate, cu capacitatea proiectată totală pentru a acoperi necesarul 

de sortare în cadrul viitorului SMID Brașov. Funcționarea acestor capacitați noi de sortare trebuie 

să permită obținerea unor randamente ridicate în materiale reciclabile (peste 75% față de input), 

dar și obținerea unor materiale cu potențial de valorificare energetică (RDF/SRF), cel puțin 5% 

din input, și o cantitate cât mai redusă de reziduuri. Pentru materialul cu potențial energetic 

opțiunea de valorificare este în cadrul fabricilor de ciment, cea mai apropiată fiind CRH Ciment 

(Romania) Hoghiz. 

 

7.1.4 Tratarea biodeșeurilor municipale colectate separat 

a. Prezentarea opțiuni tehnice  

Pentru a putea atinge țintele legate de reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare 

(65% în 2020, conform PNGD), precum și cele legate de reciclarea deșeurilor municipale generate 

(50% începând din 2025, conform PND), este necesară implementarea colectării separate a 

biodeșeurilor, având în vedere că doar asigurarea colectării separate a deșeurilor reciclabile nu mai 

este suficientă. Pe lângă deșeurile de hârtie/carton, care sunt biodeșeuri deja acoperite prin 

colectarea separată a reciclabilelor, va trebui implementată colectarea biodeșeurilor din deșeurile 

din parcuri și grădini, piețe și cel puțin a deșeurilor verzi/vegetale din gospodării și de la agenții 

economici, deșeuri care pot fi compostate. În situația în care nu este suficientă colectarea acestor 

deșeuri, trebuie asigurată colectarea separată și pentru deșeurile alimentare, care pot fi tratate și 

reciclate prin fermentare anaerobă. 

Considerând că separarea la sursă şi tehnicile de sortare reduc cât de mult posibil cantitățile de 

hârtie, carton şi deşeuri verzi, principalele tehnici de tratare a deşeurilor biodegradabile municipale 

sunt: 

• Compostare 

• Fermentare anaerobă; 

În cele ce urmează sunt prezentate pentru fiecare tehnică opțiunile existente, care sunt analizate și 

în final este prezentată opțiunea tehnică propusă. 

Compostarea și fermentarea anaerobă (digestia anaerobă) sunt două tehnici de reciclare 

aplicabile deșeurilor biodegradabile pure sau aproape pure, bazate pe descompunerea biologică a 

componentelor organice din deșeuri. 

În cele ce urmează sunt prezentate pentru fiecare tehnică opțiunile existente, care sunt analizate 

și în final este prezentată opțiunea tehnică propusă. 
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Compostarea  

Este un proces de descompunere aerob (în prezența aerului și a microorganismelor care au nevoie 

de oxigen pentru a produce descompunerea componentei organice) al deșeurilor, în urma cărora 

se obține compostul, un material cu proprietăți fertilizante. Compostarea este bazată pe un proces 

de degradare biologică naturală a produselor organice, cu producerea de dioxid de carbon (CO2), 

apă, nitrați și sulfați37. Compostarea aerobă se poate aplica deșeurilor organice colectate separat, 

deșeurilor verzi, nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești, deșeurilor animaliere (gunoi de 

grajd). 

Compostarea deșeurilor este realizată în general sub forma de: 

Compostare în regim static (potrivita numai pentru deșeuri verzi)  

Compostarea în aer liber se poate practica atât în gospodăriile populației (compostare individuală 

– homecomposting), cât și la nivel centralizat, în parcuri și grădini publice (in-situ) sau în instalații 

amenajate special. 

Compostarea individuala nu poate reduce intreaga cantitate de deseuri alimentare și verzi deoarece 

nu toate deșeurile alimentare și verzi pot fi compostate individual: 

▪ Crengile și arbuștii trebuie tăiați în bucăți mai mici pentru a deveni compostabili, însă 

există foarte puține persoane care dețin un tăietor; 

▪ Mâncarea gătită și carnea nu trebuie introduse în compostoare, deoarece ar putea atrage 

șoareci sau viermi; 

▪ În stația de compostare a deșeurilor verzi, materialul este încălzit la peste 550C, așadar 

șoarecii nu sunt atrași. Compostoarele individuale nu ating aceste temperaturi.  

În orice caz, la temperaturi mari, înmulțirea animalelor nu este încurajată, deci deșeurile verzi și 

alimentare, atâta timp cât sunt date animalelor ca hrană, nu vor necesita un alt tip de tratament. 

Inițial, compostarea individuală constă în compostarea deșeurilor verzi din grădini și dejecții la 

grămada de gunoi, de obicei amplasată în apropierea grajdurilor. După renunțarea la creșterea 

animalelor, aceste spații de depozitare au fost în continuare folosite pentru deșeurile din grădini și 

alimentare, în special în zonele rurale. Însă, odată cu sporirea gradului de confort, această tradiție 

a început să se piardă.  

În prezent, compostarea individuală se realizează în compostoare de plastic sau lemn.  

Figura 7-10 Compostarea individuală 

 

37 BEST Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, Final Draft, Octombrie 2017 
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Ca opțiune tehnică de scurtă durată, compostarea individuală se recomandă în zonele rurale și în 

zonele periurbane din mediul urban. Decizia de a participa sau nu la sistem va aparține 

producătorilor de deșeuri. În plus, compostarea individuală trebuie să fie promovată permanent, 

pentru a alimenta interesul și a încuraja participarea publicului.  

Compostarea in-situ 

Toate deșeurile verzi curate din parcurile, grădinile și cimitirele publice (frunze, plante, resturi din 

toaletarea copacilor, arbuștilor etc.) pot fi duse la o grămadă de compostare aflată în zona în care 

au fost produse sau în apropierea ei. Aceasta va fi responsabilitatea operatorilor publici, iar 

lucrările vor fi efectuate de către personalul însărcinat cu îngrijirea parcurilor. Procesul de 

compostare nu diferă de procesul de compostare individuală, doar că grămezile de compostare sunt 

mai mari și este posibil să apară nevoia restricționării accesului. Materialul rezultat (compost curat) 

se va utiliza ca fertilizator pentru parcul respectiv sau pentru altul aflat în apropiere. În acest fel, 

deșeurile verzi provenite din parcuri și grădini nu vor fi introduse în sistemul de gestionare a 

deșeurilor, ceea ce reprezintă o contribuție semnificativă la evitarea depozitării deșeurilor, dar și 

la reducerea costurilor de transport. Nu numai că se fac economii, dar este generat un produs util 

și autoritățile locale vor înregistra de asemenea economii. 

Eforturile cu forța de muncă sunt minime deoarece deșeurile verzi trebuie oricum manipulate (și 

atunci, de ce să nu fie puse pe o grămadă de compostare) și singura muncă în plus care trebuie 

efectuată este manipularea compostului la 8 - 10 săptămâni pentru distribuirea ca și îngrășământ 

pe zona cultivabilă dorită. 

Principalele cerințe pentru realizarea compostării in-situ sunt: 

▪ Durata de compostare – 8-10 săptămâni (cu excepția iernii) 

▪ Echipament de tocare a deșeurilor voluminoase (crengi, copaci cazuti etc), prevăzut cu 

sită și care poate toca crengile cu diametru de până la 100 mm, dimensiunea maximă a 

deșeurilor verzi din parcuri și grădini, care pot fi procesate. 

Figura 7-11 Utilizarea tocătoarelor pentru deșeuri verzi 
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▪ Un amplasament curățat și nivelat pentru a asigura un spațiu corespunzător pentru 

compostare. Sunt acceptate pante de 1-5%, o pantă de 2% fiind considerat optimă. Panta 

trebuie să fie suficient de abruptă pentru a nu permite băltirea dar suficient de blândă pentru 

a nu permite alunecările. 

▪ Drumuri de acces, zone de depozitare (aruncare) și depozitare a produsului finit. Trebuie 

prevăzută o barieră de vegetație perimetrală, copaci și tufișuri pentru reducerea zgomotului, 

camuflare vizuală și drenare naturală. Pregătirea amplasamentului poate cuprinde și 

signalistică și alimentare cu apă și control al accesului. Trebuie acordată o deosebită atenție 

în această fază dezvoltării unor relații bune cu vecinii. Se pot folosi garduri pentru a masca 

de vizitatori grămezile de compost. 

▪ Suprafața pe care va avea loc compostarea trebuie să fie utilizabilă tot timpul anului, din 

punct de vedere al echipamentelor folosite și să nu permită formarea de rădăcini. 

▪ Trebuie să fie suficient de permeabilă pentru a permite scurgerea apei prin sol și a nu 

permite băltirea. Pietrișul, sau nisip amestecat cu pietriș sunt materialele potrivite pentru 

acest scop.  

Figura 7-12 Tipuri de deșeuri verzi aflate în stadii diferite de descompunere 

 
Administrația domeniului public din localitatea respectivă (municipii și orașe) trebuie să răspundă 

de operațiunile de compostare. 

Compostul produs într-o unitate de compostare dintr-un parc poate fi folosit ca subsol pentru 

nivelarea zonei cu gazon din parcul respectiv, în timpul toamnei. Investițiile în instalații de 

compostare în situ pot fi considerate de neglijat, chestiunea fiind mai mult administrativă decât 

tehnică. (Singura investiție necesară este un tocător.) Aceasta se aplică și cheltuielilor de 

exploatare și întreținere, fiindcă există deja personal angajat și plătit de administrația locală pentru 

întreținerea zonelor verzi. Compostarea în situ se recomandă pentru situațiile în care compostarea 

centralizată este suprasolicitată. 

Compostarea centralizată 

O serie de factori tehnici, sociali, economici și politici trebuie luați în considerare la alegerea 

amplasamentului pentru o stație de compostare și anume: 

▪ distanța maximă economică de transport; 

▪ existența unei „zone tampon” între stația de compostare și zonele locuite din vecinătatea 

imediată; 

▪ condiții topografice optime și caracteristici hidrogeologice optime pentru turnarea 

fundațiilor; 
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▪ existența posibilității de extindere în viitor. 

Posibile amplasamente optime pentru stații de compostare sunt considerate cele din vecinatatea 

stațiilor de transfer, stațiilor de compostare, depozitelor de deșeuri și stațiilor de epurare orășenești. 

Amplasamentul unei stații de compostare trebuie să nu fie în zone inundabile (ape de suprafață și 

pluviale), să nu permită acumularea de ape în incintă și să fie ferit de fenomene de eroziune. Se 

consideră optim pentru o stație de compostare un teren cu o pantă minimă de 1% și optimă de 2 – 

4% (se asigură scurgerea apelor pluviale și a levigatului din incintă spre instalațiile de preepurare). 

Pentru o stație de compostare este foarte important sistemul de alimentare cu apă. Cantitatea de 

apă necesară într-o stație de compostare depinde de tipul deșeurilor care se compostează, 

tehnologia de compostare folosită, capacitatea de compostare, mărimea incintei și clima din zonă 

(ex. pentru compostarea unui mc de frunze este necesară o cantitate de 80 l de apă). 

Stația de compostare trebuie să asigure existențe următoarelor zone: 

▪ zona de pretratare (zona de predare, stocare, manevrare, compostare și transfer spre zona 

de compostare); 

▪ zona de tratare (compostare) – compostarea propriu-zisă, în brazde, care cuprinde de regulă 

2 etape succesive cronologic: compostare intensivă și maturare; 

▪ zona de posttratare (finisare) - tratarea mecanică finală a compostului (mărunțire, sitare), 

depozitarea sau depozitarea/ambalarea compostului expedierii; 

▪ zona-tampon (copaci în lungul drumul de accces și la limita dinspre zona locuită 

invecinată, zone deluroase, o distanță de cel puțin 1000 m față de zonele rezidențiale).; 

▪ drumurile de acces și drumurile interioare. 

Compostare în regim dinamic  

Compostarea are loc în spații închise, fiind asigurată astfel eliminarea mirosurilor prin colectarea 

emisiilor de gaze și tratarea acestora, mai ales în etapa de compostare intensivă (de cca 4 

săptămâni). Faza de maturare se desfăsoară, în general, în spații deschise. 

Procesul necesită aerare forțată și întoarcerea continuă a grămezilor. Se poate aplica tuturor 

categoriilor de deșeuri biodegradabile (deşeuri verzi, deşeuri alimentare, deşeuri din pieţe, deşeuri 

din activităţile de catering), resturile alimentare neputând fi compostate fără a se adăuga material 

de structură (deșeuri vegetale, în special lemn). Durata totală a procesului de compostare poate 

dura între 12 și 16 săptămâni, în funcție de tipul de compost necesar. 
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Figura 7-13 Instalație de compostare în sistem închis 

 

Fermentarea/Digestia anaerobă (nepotrivită pentru deșeuri verzi) 

Tratamentul anaerob al deșeurilor suportă o descompunere a componentei organice a deșeurilor în 

reactoare închise, în absența oxigenului, și în prezența microorganismelor care nu au nevoie de 

oxigen pentru a transforma componenta organică (microorganisme acido-, aceto- și metano-

genice), cu producerea de biogaz (cu conținut principal de metan,55-70%), a unui material numit 

digestat (fracție lichidă, cu caracteristici fizico-chimice care îi permit de asemenea utilizarea ca 

fertilizator) și a unei fracțiuni fibroase (cu caracteristici de compost). 

Figura 7-14 Schema fluxului tehnologic pentru o instalație de digestie anaerobă 

 
 (sursa: BREF WT, 2018) 

b. Evaluarea opțiunilor tehnice 
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În cele ce urmează se prezintă o comparație între cele două tehnici de compostare (în aer liber și 

în spații închise) și fermentarea anaerobă. Evaluarea are în vedere:  

▪ Aspecte tehnice; 

▪ Referințe; 

▪ Cost; 

▪ Aspecte de mediu. 

Tabel 7-9 Evaluarea opțiunilor tehnice pentru compostare 

Parametru 
Compostare statică 

(în aer liber) 

Compostare dinamică 

(în spații închise) 
Fermentație anaerobă 

Descriere 

Procesul de 

compostare este bazat 

pe omogenizarea și 

amestecul deșeurilor 

urmat de aerare și, 

adesea, irigare. Timp 

de compostare: 4-6 

săptămâni în funcție de 

climă, structura 

grămezii și frecvența 

de întoarcere 

Stațiile închise elimină 

mirosul prin colectarea 

și tratarea emisiilor de 

gaz, în special în 

timpul fazei de 

compostare intensivă 

(primele 4 săptămâni). 

Faza de maturare este 

atinsă, de obicei, în 

zonă în aer liber. 

Procesul de 

compostare necesită 2-

3 luni de aerare fortață 

și de întoarcere 

continuă a gramezilor. 

Fermentarea anaerobă este 

o metodă de tratare 

biologică care poate fi 

utilizată pentru recuperarea 

elementelor fertilizante cât 

și a energiei conținute de 

deșeurile biodegradabile.. 

Timpul de degradare este 

de 1-3 săptămâni 

(fermentația anaerobă) + 

8-12 săptămâni de 

maturare, în funcție de 

compostul necesar. 

Tipuri de 

deșeuri 

potrivite 

Orice deșeu 

biodegradabil vegetal 

solid (verde, alimentar, 

din piețe frunze, 

plante, material 

vegetal uscat, resturi 

din toaletarea 

copacilor, resturi 

vegetale din piețe, 

gospodării) 

Orice deșeu 

biodegradabil vegetal 

solid (verde, alimentar, 

din piețe frunze, 

plante, material vegetal 

uscat, resturi din 

toaletarea copacilor, 

resturi vegetale din 

piețe, gospodării) 

Deșeuri biodegradabile 

solide sau lichide (deșeuri 

alimentare, deșeuri verzi, 

deșeuri din industria 

alimentară, gunoi de grajd, 

nămoluri de la stațiile de 

epurare orășenești), mai 

puțin aplicabilă deșeurilor 

de lemn.  

Cerințe 

tehnice și 

complexitatea 

stației 

Scăzute Mari Foarte mari 

Proliferarea 

micro-

organismelor 

Rapidă (micro-

organisme aerobe) 

Rapidă (micro-

organisme aerobe) 

Înceată (bacterii metano-

anaerobe) 

Sensibilitate 

la condițiile 

de mediu 

Joasă Mare 
Sensibilitate mare la 

temperatură, pH și 
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Parametru 
Compostare statică 

(în aer liber) 

Compostare dinamică 

(în spații închise) 
Fermentație anaerobă 

modificări ale compoziției 

deșeurilor 

Timp de 

degradare 

Compostare aerobă în 

aer liber 

Timp de compostare: 

4-6 săptămâni în 

funcție de climă, 

structura grămezii și 

frecvența de întoarcere 

12-16 săptămâni în 

funcție de tipul de 

compost 

1-3 săptămâni digestia 

anaerobă + 8-12 săptămâni 

de maturare, în funcție de 

compostul necesar 

Produs Compost Compost 

Compost/digestat 

Biogaz (50-70%, 

metan,30-50%, CO2 
Balanța 

energetică 
-40 până la 60/0/-40 pana la 

60 kWh/t deseu intial 
-40 până la 60/0/-40 până la 

60 kWh/t deșeu inițial 
- 60 până la 80/210-310/150 - 

250 kWh/t de deșeu inițial 

Existența 

pieței pentru 

produsul 

rezultat 

Există piață de 

desfacere pentru 

compost, mai ales în 

restul Europei. 

Există standarde de 

calitate pentru prous 

Piata începe să se 

dezvolte și în România 

Există piață de 

desfacere pentru 

compost, mai ales în 

restul Europei. 

Există standarde de 

calitate pentru prous 

Piata începe să se 

dezvolte și în România 

Produsele nu au piață de 

desfacere prea largă pentru 

aceste produse. Biogazul 

poate fi folosit în instalații 

de cogenerare, energia 

electrică produsă putând fi 

utilizată în instalație sau să 

fie preluată în sistemul 

național, iar energia 

termică poate fi folosită în 

instalație. 

In România nu există o 

piață de desfacere stabilită 

pentru biogazul obținut, iar 

din puncte de vedere al 

energiei electrice, există 

cadru legislativ foarte clar 

cu privire la preluarea 

acesteia în sistemul 

energetic național, 

limitarile fiind doar de 

natura capacității de 

preluare a acestuia. 

Compostarea în aer liber implică cele mai mici cerințe tehnice. Fermentarea este cea mai 

sensibilă în ceea ce privește activitățile micro-biologice. 

Aspecte de mediu 

Apa reziduală -50 pana la 100 l/t -50 pana la 100 l/t 
-100 pana la 500 l/t, în 

functie de proces 

Emisii 

atmosferice 

Emisii de miros 

necontrolate, în 
Vapori, CO2 

Gaze de ardere de la 

funcționarea motoarelor 
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Parametru 
Compostare statică 

(în aer liber) 

Compostare dinamică 

(în spații închise) 
Fermentație anaerobă 

principal la 

compostarea deșeurilor 

menajere sau a 

deșeurilor provenite de 

la stațiile de epurare. 

Emisiile de miros în 

cazul deșeurilor verzi 

sunt minime. 

Emisiile de miros sunt 

bio-filtrate 

Cerințe legate 

de 

amplasament 

Plasare la o distanță 

suficientă față de 

zonele rezidențiale, cu 

excepția deșeurilor 

verzi 

Poate fi plasată în 

apropierea zonelor 

rezidențiale 

Poate fi plasată în 

apropierea zonelor 

rezidențiale 

Cele mai scăzute emisii sunt așteptate în cazul fermentației anaerobe, urmată de tehnologia de 

compostare închisă. 

Referințe 

Referințe 

Cea mai utilizată 

tehnologie la nivel 

mondial 

Aprox. 300 în Europa 

Aprox. 80 în Europa, în 

general operate ca stații 

mici cu co-fermentație a 

nămolului de la stațiile de 

epurare 

Cost 
Costuri de 

investiție 
50-200 €/t/an 150-300 €/t/an 200-400 €/t/an 

Costuri de 

tratare 
10-20 €/t 15-30 €/t 25-50 €/t 

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Dintre cele 3 optiuni tehnice privind compostarea, opțiunile 1 și 3 sunt cele recomandate, si anume 

compostarea statică (în brazde) și fermentația anaerobă. Opțiunile tehnice propuse vor fi analizate 

în cadrul alternativelor în capitolul 7.4, care țin seama de următoarele aspecte: 

- Costurile de investiții și operare ale instalațiilor se vor regăsi în tarifele populației, prin 

urmare acestea nu pot fi foarte mari; o cantitate mai mare de deșeuri tratate ar putea duce 

la o scădere per ansamblu a costurilor, dar prognoza privind cantitățile de deșeuri 

municipale nu confirmă trendul crescător al generării deșeurilor; 

- Posibilitățile realiste de implementare a colectării separate a deșeurilor biodegradabile, în 

special a celor provenite de la populație, care constituie componenta majoră a deșeurilor 

municipale; 

- Suficiența spațiului aflat în domeniul public pentru realizarea instalațiilor; 

- Posibilitatea de valorificare prin vânzare a tututor ieșirilor (out-put-urilor) din instalații; 

- Gradul de atingere a țintelor de reciclare/valorificare ale deșeurilor municipale; 
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- Existența unui interes în regiune pentru anumite opțiuni tehnice privind tratarea deșeurilor 

biodegradabile. 

Compostarea individuală în gospodăriile particulare ale populaţiei din mediul rural trebuie 

încurajată, fiind cea mai simplă și ieftină metodă de reciclare a deșeurilor biodegradabile. 

Conform datelor de prognoză privind cantitățile de deșeuri, necesarul de colectare separată a 

deșeurilor biodegradabile pentru a se atinge țintele de reciclare impuse prin lege, trebuie asigurat 

fie prin impunerea obligatorie a compostării individuale în gospodăriile populației din mediul rural 

(varianta cea mai puțin costisitoare), fie prin asigurarea colectării separate a deșeurilor 

biodegradabile și tratarea lor într-un sistem centralizat. Din experiența funcționării SMID-urilor în 

alte județe ale României, rezultă că există o limită până la care se poate asigura colectarea separată 

și tratarea deșeurilor biodegradabile direct la sursă. Pentru a depăși această limită, trebuie asigurată  

colectarea separată a biodeșeurilor și tratarea lor în instalații specializate. 

Analiza situației actuale a capacităților de compostare la nivelul județului (realizată în cap. 4.2.4) 

a dus la concluzia că există două alternative: fie investiții în modernizarea, upgradarea capacităților 

existente și suplimentarea cu noi capacități, pentru asigurarea tratării întregii cantități de deșeuri 

verzi estimate, fie înlocuirea acestora cu investiții noi. Având în vedere situația geografică a 

județului Brașov, pentru deșeurile verzi colectate separat din parcuri și grădini aceste investiții noi 

ar putea fi realizate la nivel zonal, în același amplasament în care vor fi amenajate și stațiile de 

transfer, pentru a reduce costurile de transport cu aceste deșeuri la o stație centralizată, precum si 

una în cadrul CMID, sau chiar la nivel local, prin dotarea UAT-urilor urbane (cele care generează 

cele mai multe cantităti de deșeuri verzi din parcuri si gradini) cu tocătoare amplasate în locațiile 

în care se realizează compostarea (compostare in-situ). Capacitatea totală a facilităților de 

compostare se ridică la cca 3000 t/an. Integrarea stației de compostare existente la Victoria (200 

t/an) în viitorul SMID, presupune investiții suplimentare de reabilitare/modernizare, lucru care 

trebuie analizat în cadrul Studiului de fezabilitate, în functie de criterii economico-financiare și 

instituționale, împreună cu varianta de renunțare la această stație în cadrul SMID, urmând să îi fie 

dată altă utilitate de beneficiar. 

Pentru deșeurile biodegradabile colectate separat de la populație și agenți economici (în mod 

specific sistemul HORECA), dar și a biodeșeurilor din piețe, se va analiza alternativa tratării lor 

într-o instalație de digestie anaerobă centralizată, urmând să fie aduse la această instalație prin 

intermediul stațiilor de transfer. 

  

7.1.5 Tratarea deșeurilor municipale reziduale 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice Tratarea mecano-biologică 

Tratarea mecano-biologică presupune tratarea deșeurilor municipale colectate amestecat prin 

metode de tratare mecanică cum ar fi: tăierea, sortarea, cernerea etc., și prin anumite metode 

biologice. Scopul unei astfel de tratări este reducerea volumului deșeurilor, a conținutului de 

materie organică din deșeurile care merg la depozitare sau de obținere a unor materii prime pentru 

procesare ulterioară. În general, pierderea de apă și de materie organică prin descompunere este 

între 20 și 35%, dar o reducere mai avansată, de până la 60% poate fi obținută prin tratarea 

mecanică înainte și după degradarea biologică.  
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Deșeurile admise sunt în general amestecate. Nu sunt admise deșeurile periculoase sau deșeurile 

pentru care există reglementări speciale de tratare (de exemplu, sub-produsele animaliere care nu 

sunt destinate consumului uman, reglementate de Regulamentul CE 1774/2002).  

Având în vedere criteriul de pre-tratare și pe cel de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate ale Directivei privind depozitele de deșeuri, TMB capătă din ce în ce mai 

multă importanță în multe țări ale UE. 

În timp ce în prezent majoritatea țărilor pot respecta cerințele prin îmbunătățirea colectării separate 

a deșeurilor biodegradabile, este destul de dificil ca acestea să fie reduse cu 65%, așa cum cere 

cerința Directivei privind depozitarea deșeurilor, doar prin compostarea deșeurilor biodegradabile 

colectate separat.  

Tratarea mecanico-biologică cuprinde un număr de procese mecanice și biologice, care pot fi 

modificate și combinate conform cerințelor naționale și ale legislației în vigoare.  

Vor fi analizate 3 tipuri principale de TMB, fiecare implicând într-un grad mai mic sau mai mare 

o sortare a materialelor reciclabile:  

1. Tratare biologică înainte de depozitare (bio-stabilizare); 

2. TMB cu biouscare;  

3. TMB cu recuperare de energie.  

 

TMB Tip 1 - Tratare biologică înainte de depozitare (bio-stabilizare) 

Acest tip de TMB este optimizat pentru a respecta cerințele Directivei UE privind depozitele de 

deșeuri. Implică tratarea deșeurilor înainte de eliminare la depozit. Tratarea biologică se aplică 

deoarece are un impact pozitiv asupra biodegradabilității deșeurilor muncipale depozitate, așadar 

și asupra gradului de generare a gazelor de depozit și a contaminării levigatului. 

Figura 7-15 TMB cu biostabilizare – schema fluxului 

 
În funcție de măsurile luate în vederea reducerii cantităților de deșeuri reziduale, cum ar fi 

compostarea deșeurilor verzi și separarea și compostarea la sursă a deșeurilor menajere 
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biodegradabile, perioada de tratare biologică poate fi, de asemenea, optimizată pentru a atinge 

obiectivele de reducere a deșeurilor biodegradabile municipale în cadrul intregului sistem de 

management al deșeurilor. 

TMB poate fi echipat și cu o stație de sortare manuală pentru sortarea plasticului, a sticlei și a 

metalelor care ar putea fi vândute ulterior. În general, calitatea acestora este slabă. Cantitatea care 

trebuie separată depinde de cantitatea de deșeuri reziduale municipale livrate spre tratarea 

mecanico-biologică.  

Dacă tratarea biologică este proiectată să dureze pentru un timp suficient de îndelungat, de cel 

puțin 6 săptămâni, materialul rezultat (CLO) nu are calități fertilizante, fiind utilizat ca material de 

acoperire în depozitele de deșeuri sau ca material de umplutură. 

În România sunt în operare 4 instalaţii TMB (Chiajna/București, Ghizela/Timiș, Bârcea 

Mare/Hunedoara și Costinești/Constanța) şi încă 15 instalaţii finanţate prin POS Mediu/POIM care 

urmează a fi date în operare în perioada imediat următoare. Toate cele 19 instalaţii au o capacitate 

totală de circa 1,5 milioane tone/an şi sunt instalaţii TMB cu biostabilizare, deci instalaţii de pre-

tratare în vederea eliminării.  

TMB Tip 2: TMB cu biouscare 

Acest tip de TMB are scopul să transforme în RDF/SRF toată materia organică, lăsând în urma 

doar reziduuri inerte constân din cioburi de sticlă, pietre, nisip, etc. spre a fi eliminate prin 

depozitare. 

După cum se vede și în figura de mai jos, și acest tip de TMB se bazează pe împărțirea deșeurilor 

în 2 fluxuri, după ce materialul este pre-tratat mecanic (mărunțit) și bio-uscat (printr-un proces de 

degradare aerobă de scurtă durată, pentru a reduce în principal umiditatea, dar fără a produce o 

degradare biologică totală): 

▪ Un flux de deșeuri de greutate mică, în principal hârtie, carton, plastic, lemn, textile, fracție 

biologică uscată și parțial degradată, care pot fi întâi sortate manual dacă este nevoie și/sau 

restul este procesat (mărunțit, peletizat) pentru a produce o fracție ușoară (RDF/SRF) care 

poate fi valorificată energetic.  

▪ Un flux de deșeuri de greutate mare, în principal deșeuri metalice, plastic, cauciuc, sticlă. 

Acest flux este de asemenea, sortat suplimentar pentru a scoate materialele reciclabile (în 

principal metal) și materialele inerte.  

SRF (solid recovered fuel) este un material rezidual uscat cu o capacitate calorifică cuprinsă între 

14-18 MJ/kg, care poate fi folosit ca și combustibil, mai ales în fabricile de ciment sau centrale 

termice. 

Figura 7-16 TMB cu biouscare – schema fluxului 
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Acest tip de TMB este proiectat pentru: 

- separarea fracției cu valoare calorifică mai mare din deşeurile municipale şi pregătirea 

acesteia pentru valorificare energetică prin producerea de RDF/SRF; 

- îndeplinirea cerințelor privind pre-tratarea din Directivei privind depozitarea prin tratarea 

biologica a deşeurilor depozitate. 

Variante tehnologice ale acestui tip de tehnologii se aplică în UE, în concepte noi, prin care 

deșeurile reziduale sunt tratate cu abur la temperatură și presiune ridicată, care conduce la o serie 

de fracții reciclabile și valorificabile energetic (metale, materiale plastice, fibră organică – 

rezultatul prelucrării materiei organice și hârtiei/cartonului, RDF și materiale inerte), precum și 

tehnologii prin care deșeurile reziduale sunt tratate prin autoclavare, care conduce la o uscare și 

sterilizare avansată a deșeurilor, urmată de o separare mecanică a acestora cu obținerea 

următoarelor fracții reciclabile și valorificabile energetic: biomasă (care poate fi valorificată atât 

ca fertilizator cât și energetic), RDF, materiale reciclabile (sticlă, plastic, metale) și o fracție inertă 

(agregate) care pot fi utilizate în construcții. 

TMB Tip 3: TMB cu recuperare de energie  

Acest tip de TMB a fost dezvoltat pentru a valorifica la maxim atât material cât și energetic 

deșeurile municipale reziduale. 

Figura 7-17 TMB cu recuperare de energie 
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După cum se vede în această figură, se obțin prin operațiunile preliminare mecanice, materiale 

reciclabile, material inert și 2 fracții: 

▪ Fracția grea (care conține în principal componenta organică) și care este tratată în 

continuare prin digestie anaerobă pentru obținerea biogazului (folosit în continuare în 

instalații de cogenerare - producție de energie electrică, o parte fiind folosită în derularea 

procesului de digestie, iar restul fiind introdus în sistemul național – și de energie termică, 

de asemenea care poate fi folosită în alte procese pe amplasament), a unei fracții 

lichide/semilichide (care se folosește ca fertilizant) și o fracție solidă care se poate 

transforma prin degradare aerobă ulterioară în CLO/compost. În unele instalații, digestia 

anaerobă este înlocuită cu biodegradare aerobă. 

Fracția ușoară (care conține materiale reciclabile de tipul hartie, carton, plastic, lemn, textile) care 

prin prelucrare ulterioară (mărunțire, presare, peletizare) se folosește ca combustibil solid (RDF) 

RDF (refused derived fuel) este un amestec de deșeuri reciclabile cu potențial energetic, cu 

capacitate calorifică de 12-16 MJ/kg, care poate fi folosit ca și combustibil, mai ales în fabricile 

de ciment sau centrale termice. 

Tratarea termică  

În principiu, există trei grupe de procese de tratare termică: 

▪ incinerarea; 

▪ gazeificarea; 

▪ piroliza. 

Conversia cu plasmă aparține grupului de procese de gazeifiere. Toate aceste procese sunt descrise 

în cele ce urmează. 

Incinerarea 
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Incinerarea se poate aplica fie deșeurilor municipale colectate în amestec, fie numai fracției 

reziduale (deșeurile rămase după separarea fluxurilor de deșeuri reciclabile material). Incinerarea 

deșeurilor municipale amestecate, având în vedere gradul lor ridicat de umiditate, nu se poate 

realiza fără adaos de combustibil convențional, fapt care conduce la creșterea semnificativă a 

costurilor de incinerare. De aceea, la nivel european este stimulată aplicarea incinerării doar pentru 

deșeurile municipale reziduale. Din punct de vedere cantitativ, începând din 1995, cantitățile de 

deșeuri municipale tratate în acest mod au crescut cu 63,1%, ajungând în 2009 la 50,7 milioane 

tone38. Există însă și state membre unde acest tip de tratare nu a fost încă implementat: Bulgaria, 

Cipru, Estonia, România, Grecia, Letonia, Malta, Polonia. La polul celălalt se află Suedia și 

Danemarca, unde deșeurile municipale sunt incinerate cu obținere de energie în proporție de circa 

50%. 

Procesul de incinerare se desfășoară în prezența aerului și generează gaz de ardere (cu conținut de 

CO2, N2 și alte substanțe: HCl, HF, NOx, SO2, COV-uri, dioxine și furani, PCB-uri, metale grele), 

cenușă (care conține componentele anorganice mineralizate) și o cantitate ridicată de energie, care 

este transformată de regulă în energie termică sau electrică. 

Pentru incinerarea deșeurilor se folosesc, de regulă, instalații de ardere cu gratar și instalații cu 

cuptor rotativ. Cuptorul rotativ este specific industriei cimentului, principiul fiind preluat și pentru 

incinerarea deșeurilor. În cazul folosirii unui cuptor rotativ, temperatura de ardere este mult mai 

mare, deplasarea deșeurilor prin diferitele zone de ardere fiind facilitată de rotirea continuă și de 

înclinația ușoară a cuptorului. După realizarea procesului de ardere, instalația de incinerare este 

prevăzută cu echipamente de tratare a emisiilor gazoase și de recuperare a energiei.  

În managementul modern al deșeurilor, incinerării îi revine sarcina de a elimina deșeurile ce nu 

mai pot fi valorificate, cu următoarele rezultate: 

▪ folosirea valorii calorice (energetice) a deșeurilor reziduale în vederea conservării 

resurselor de energie; 

▪ inertizarea deșeurilor reziduale, cu emisii minime în aer și apă; 

▪ distrugerea materialelor organice nocive, respectiv concentrarea materialelor anorganice; 

▪ transformarea deșeurilor reziduale în materii prime secundare (de exemplu cenușa poate fi 

utilizată în construcții), cu scopul conservării resurselor materiale; 

▪ reducerea cantității de deșeuri depozitate. 

Coincinerarea reprezintă valorificarea energetică a anumitor tipuri de deșeuri în industrie, cum ar 

fi de exemplu, valorificarea anvelopelor uzate sau a altor categorii de deșeuri pe post de 

combustibili alternativi în centrale electrice, cuptoare de ciment sau oțelării. Deșeurile ce pot fi 

tratate termic în cadrul coincinerării sunt deșeurile municipale, nămolul orășenesc, deșeurile de 

producție periculoase și nepericuloase, însă pentru a putea fi introdus în acest proces, pentru fiecare 

tip de deșeu trebuie analizate foarte atent caracteristicile tehnice (compoziție, umiditate, valori 

calorifice, conținut de metale grele, conținut de sulf etc). 

Principalele avantaje ale coincinerării sunt: 

▪ reducerea cantității de deșeuri depozitate; 

 

38 Bio Intelligence Service, Use Of Economic Instruments And Waste Management Performances, Final Report 2012 
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▪ valorificarea energetică a deșeurilor care nu pot fi valorificate material; 

▪ conservarea combustibilor tradiționali utilizați pentru producerea de energie. 

Piroliza 

Este un proces termic în cadrul căreia deșeurile organice se transformă prin intermediul 

descompunerii termice în absența aerului într-o varietate de produse ce pot fi valorificate energetic 

cu succes datorită conținutului mare de energie.Varietatea de produse care se pot obține depinde 

de compoziția deșeurilor, de parametrii de funcționare ai instalației, respectiv temperatura și durata 

reacției. Principalele avantaje ale pirolizei sunt: 

▪ procedeu care poate funcționa și cu cantități mici de deșeuri (până la 10 tonă/h); 

▪ posibilitatea de a recupera atât energie, cât și anumite materiale secundare; 

▪ posibilitatea de stocare a produselor valorificabile energetic; 

▪ flexibilitate față de compoziția deșeurilor. 

Gazeificarea  

Este procesul termic în urma căruia materialul descompus termic și reziduurile cu conținut de 

carbon reacționează cu diferite gaze, ca aerul, oxigenul, aburul, dioxidul de carbon sau hidrogenul. 

Reacția cu aerul, oxigenul sau hidrogenul este foarte exotermă, căldura generată poate fi folosită 

la atingerea sau menținerea temperaturii necesare de reacție. 

Convertoarele cu plasmă folosesc căldura acestora pentru a creea procesul termic, putând trata cam 

orice tip de deșeu (inclusiv cele periculoase), în urma procesului obținându-se gazul sintetic 

(syngas) și topitura (cca 5% din masa materialului inițial). Cantitatea de syngas obținut depinde de 

conținutul de carbon al deșeurilor. Syngasul este un amestec de mai multe gaze, cea mai mare 

proporție fiind însă hidrogenul și monoxidul de carbon, putând fi folosi ca sursă de energie în 

anumite instalații care obține energie electrică.  

b. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Evaluarea tratării mecano-biologice 

Conform celor de mai sus, există diferite combinații de TMB. În prezent, în Europa funcționează 

în jur de 100 de stații TMB. Tratarea mecanico-biologică simplă cu sortarea și compostarea 

deșeurilor mixte atinge 1200 t/zi, în timp ce stațiile TMB, proiectate ca stații de pre-tratare cu 

sortare pentru depozitele de deșeuri, cu generare de RDF și tratare biologică, au capacități de 600 

t/zi.  

Tabel 7-10 Evaluarea opțiunilor de TMB 

Criteriu 
TMB tip 1 

TMB cu biostabilizare 

TMB Tip 2 

TMB cu bio-uscare 

TMB Tip 3 

TMB cu recuperare 

de energie 

Reducerea 

cantităţilor 

depozitate 

Cea mai mică reducere Reducere medie Reducere maximă 

Reducerea 

cantităţilor de 

deşeuri 

biodegradabil 

Cea mai mică reducere; 

ţintele UE de reducere pe 

termen lung pot fi atinse doar 

împreună cu măsuri 

Reducere medie; pentru a 

asigura atingerea ţintelor se 

recomandă şi măsuri de obţinere 

a compostului 

Reducere maximă; 

tintele pot fi atinse 

independent de 

măsurile preliminare de 

reciclare 
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Criteriu 
TMB tip 1 

TMB cu biostabilizare 

TMB Tip 2 

TMB cu bio-uscare 

TMB Tip 3 

TMB cu recuperare 

de energie 

preliminare de obţinere a 

compostului 

Balanţa 

energetică 
Necesar de energie 

Potenţial ridicat de producere a 

energiei, datorită valorificării 

SRF, diminuat de necesarul de 

energie bio-uscare 

Potenţial maxim de 

producere a energiei, 

atât datorită 

valorificării biogazului, 

dar și valorificării 

energetice a RDF 

Emisiile de gaz la 

depozitare 

Emisia pe termen lung de 

metan depinde de durata 

tratamentului biologic, dar 

semnificativ mai redusă 

comparativ cu depozitarea 

deşeurilor netratate 

Emisia pe termen lung de metan 

depinde de durata tratamentului 

de bio-uscare, dar semnificativ 

mai redusă comparativ cu 

depozitarea deşeurilor netratate 

și cu TMB cu biostabilizare 

Fără emisii de metan, 

se regaseste în biogaz 

Aplicabilitatea 

tehnologiei 

Instalaţii prezente şi în alte 

state UE 

Instalaţii prezente şi în alte state 

UE 

Instalaţii prezente şi în 

alte state UE 

Costuri 

investiționale 
100-200 €/t/an 200-350 €/t/an 250-450 €/t/an 

Costuri 

operaționale 
10 -25 €/t 20-35 €/t 25-45 €/t 

 

Rezultatele cele mai bune sunt obținute de tipurile 2 TMB cu biouscare și  3 TMB cu recuperare 

de energie. 

Evaluarea tratării termice 

în tabelul următor se prezintă comparativ unele caracteristici tehnice ale celor 3 optiuni tehnice 

prezentate de tratare termică a deșeurilor.  

Tabel 7-11 Evaluarea opțiunilor tehnice de tratare termică a deșeurilor 

Criterii Incinerare 
Gazeificare (inclusiv 

plasma) 
Piroliza 

Temperatura de reacție 
850-1450°C (proces 

generator de căldură) 
500-1600°C 

250-700°C (proces generator 

de căldură) 

Rata stoiechiometrică 

și atmosfera 
>1 – surplus de oxigen 

0-1 – oxigen în cantitate 

insuficientă, ardere parțială 
0 – fără oxigen, fără ardere 

Materiale intrate 
Deșeuri municipale 

netratate 

Deșeuri municipale tratate 

mecanic ptr separarea 

metalelor și inertelor 

(pietre, sticlă etc) 

Deșeuri municipale tratate 

mecanic ptr separarea 

metalelor și inertelor (pietre, 

sticlă etc) 

Produse 

Gazoase: gaze de ardere 

fierbinți (care pot fi 

folosite ca agent termic) 

Solide: cenusă/zgură, 

metale 

Gazoase: syngas (CO, H2, 

CH4) cu putere calorică 4-

10 MJ/Nm3 

Solide: cenusă vitrificată, 

cenușa usoară, metale 

Gazoase: gaz de piroliză (CO, 

H2, CH4 și alți compuși 

organici volatili)ncu putere 

calorica 10-20 MJ/Nm3 

Lichide: ulei de piroliză 

Solide: cocs (necesită tratare 

termică ulterioară), cenușa 

ușoară, metale 

Aplicabilitatea 

tehnologiei 

Peste 700 de instalații 

în toată lumea 

O instalație de gazeificare 

în Finlanda, operator privat 

O instalație în Karlsruhe, 

operator privat 
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Criterii Incinerare 
Gazeificare (inclusiv 

plasma) 
Piroliza 

Costuri nete de tratare 

(inclusiv venituri din 

generarea de energie) 

50 000 t/an 

100 000 t/an 

150 000 t/an 

200 000 t/an 

300 000 t/an 

230-300 €/to 

140-160 €/to 

120-140 €/to 

100-120 €/to 

80-100 €/to 

100-120 €/to 

80-100 €/to 

Nu exista date 

70-80 €/to 

Nu exista date 

Nu exista date 

Nu exista date 

Nu exista date 

Aprox 130 €/to 

Nu exista date 

 

Gazeificarea prezintă două avantaje considerabile față de incinerare. Gazul de sinteză poate fi 

utilizat cu mare flexibilitate ca și caldura de la stația de incinerare, mai ales dacă este amplasată la 

depărtare mare de consumatorii de căldură. Cenușa rezultată în urma gazeificarii este vitrificată, 

fiind astfel mai potrivită pentru industria de construcții decât cenușa de ardere tratată rezultată de 

la incinerare, mai ales în țările unde cenușa de ardere nu este permis a fi reciclată. Cu toate acestea, 

dacă este necesar, și cenușa de ardere rezultată din incinerare poate fi vitrificată. 

Există un mare dezavantaj al gazeificarii. Cu toate că este o tehnologie cu perspective în ceea ce 

privește avantajele, gazeificarea nu a atins încă experiența necesară pentru a asigura o funcționare 

sigură. 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Așa cum s-a arătat mai sus, dintre cele 3 opțiuni tehnice privind tratarea mecanico-biologică, 

opțiunile 2 și 3 sunt cele recomandate, și anume TMB cu biouscare și TMB cu valorificare 

energetică.  

Alegerea unei opțiuni din cele 2 recomandate ține seama de următoarele aspecte: 

▪ Costurile de investiții și operare ale instalației se vor regăsi în tarifele populației, prin 

urmare acestea nu pot fi foarte mari; o cantitate mai mare de deșeuri tratate ar putea duce 

la o scădere per ansamblu a costurilor; 

▪ Necesitatea existenței unui spațiu suficient de mare în domeniul public pentru realizarea 

instalațiilor; 

▪ Posibilitatea de valorificare prin vânzare a tuturor ieșirilor (out-put-urilor) din instalații 

(riscul de piață); 

▪ Gradul de atingere a țintelor de reciclare/valorificare ale deșeurilor municipale;  

Incinerarea deşeurilor municipale sau alte tehnologii pentru tratare termică nu sunt aplicabile 

deocamdată pentru judeţul Brașov deoarece: 

- Tratarea termică directă a deșeurilor reziduale municipale nu este recomandată, pentru că 

nu ajută la atingerea țintelor de reciclare. Costurile de incinerare sunt cuprinse între 140-

160 €/t, ceea ce este un pret foarte ridicat, în comparatie cu pretul pentru eliminarea prin 

depozite conforme este de 20-30 €/t. Chiar şi cu introducerea taxei de depozitare începând 

cu anul 2019, conform legislaţiei în vigoare (30 lei/t din 2019 şi 80 lei/tona începând din 

2020) ar însemna o creştere cu cca 17 euro/tona, fiind încă un preţ sub tariful pentru 

incinerare.  
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- Există o situație în care tratarea termică este recomandată: tratarea reziduurilor provenite 

din funcționarea stației de sortare și a celor din instalația TMB, în vederea atingerii țintei 

din 2035 de reducere a deșeurilor depozitate la 10% din cantitățile generate, dacă se 

dovedește că reziduurile stațiilor de sortare și TMB se generează în cantități prea mari 

pentru atingerea țintei. 

Pentru județul Brașov vor fi analizate alternativele tehnologice ale TMB cu biouscare 

(recomandată prin PNGD) și TMB cu recuperare de energie (și digestie anaerobă a fracției 

organice). Deșeurile admise vor fi deșeurile reziduale (care mai conțin fracție biodegradabilă care 

nu a putut fi colectată separat). Avantajul TMB cu digestie anaerobă este acela că poate fi tratată 

ca o combinație de 2 instalații: de tratare mecanică și de digestie anaerobă, cea de-a doua putând 

acoperi și necesitățile de tratare a deșeurilor biodegradabile colectate separat care nu pot fi 

compostate (deșeurile alimentare de la populație și HORECA, biodeșeurile din piețe). De 

asemenea, tratarea ulterioară a materialului rezultat în digestor în vederea obținerii unui fertilizant, 

ajută evident la atingerea țintelor ulterioare de reducere la 10% a deșeurilor municipale depozitate. 

Sunt propuse 3 alternative tehnologice: 

- Tratarea deșeurilor reziduale într-o stație TMB cu biouscare centralizată 

- Tratarea deșeurilor reziduale într-o stație TMB cu DA centralizată 

- Tratarea deșeurilor reziduale din zona centrală într-o stație TMB cu DA și a deșeurilor 

reziduale din zonele de vest ale județului (Făgăraș, Rupea, Victoria) într-o stație TMB cu 

biouscare. 

In toate cele 3 alternative tehnologice care vor fi analizate, instalațiile de tratare mecanică trebuie 

să asigure obținerea unei cantități de material reciclabil (cca 5-13% din input) și a unei cantități de 

material cu potențial energetic (cca 35-50% din input). Pentru materialul cu potențial energetic 

opțiunea de valorificare este în cadrul fabricilor de ciment, cea mai apropiată fiind CRH Ciment 

(Romania) Hoghiz. 

 

7.1.6 Depozitarea 

Pe teritoriul județului Brașov se află în funcțiune Depozitul ecologic zonal Brașov de deșeuri 

nepericuloase clasa „b” operat de SC Fin-Eco SA, agent economic cu caracter privat. Depozitul 

ecologic funcționează în baza AIM nr. SB 112/2010, ultima revizuire la data de 19.06.2019. 

Depozitul deservește actualmente majoritatea UAT-urilor din județ, excepție UAT-urile deservite 

de SC Ecosistem Victoria SRL, care sunt deservite de depozitul DEDMI Cristian, jud Sibiu.. 

Depozitul are o suprafață totală de 26,82 ha, a fost pus în funcțiune în 2004, cu o durată de 

funcționare estimată de 25 de ani, fiind dezvoltat etapizat prin amenajarea de noi celule de 

depozitare. Capacitatea totală de depozitare proiectată, conform AIM, este de 11.230.000 m3 / 6 

celule (cca. 8.984.000 tone calculat la o densitate medie a deșeurilor de 0,8 t/mc). Actualmente 

este în operare celula 3. Stadiul de umplere al celulelor depozitului este: 
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- La Celulele 1 și 2 s-a sistat depozitarea, dar nu au fost finalizate lucrările de închidere și 

ecologizare. Cantitatea de deșeuri depozitată în cele 2 celule fiind de aproximativ 2.562.610 mc 

(cca. 2.050.088 tone), astfel:  

• celula 1: 1.324.481 mc (cca. 1.059.585 tone); cca 3,5 ha bazinul rampei - depozitare 

2004-2010; 

• celula 2: 1.238.129 mc (cca. 990.503 tone), cca 2.42 ha bazinul rampei - depozitare 

2010 – 2016. 

- Celula 3 are o capacitate totală de 955.245 mc (cca. 764.196 tone); cca. 2,25 ha bazinul 

rampei. Depozitarea a început din anul 2015, iar cantitatea estimată a fi depozitată până la sfârșitul 

anului 2019, intrările de deșeuri municipale în depozit reprezintă aprox. 83,75% din capacitatea 

mximă autorizată a celulei;  

- Pentru Celula 4  s-a depus solicitarea pentru obținerea acordului de mediu. Capacitatea 

proiectată a celulei 4 este de aprox. 950.000 mc (cca. 760.000 tone); cca 3,25 ha bazinul rampei;  

Capacitate anuală de depozitare este 212.157 mc (cca. 169.726 tone) conform Autorizației 

integrate de mediu nr. SB 112/22.03.2010, revizuită la data de 19.06.2019. La nivelul anului 2019, 

cantitatea depozitată s-a ridicat la 237.710,782 tone, mai mult decât capacitatea autorizată. 

De asemenea, conform AIM, suprafața depozitului este de cca. 26,82 ha, iar suprafața aferentă 

etapelor I și II de dezvoltare este de 17,5 ha (6 ha etapa I (celula 1) + 11,5 ha etapa II (celula 2 și 

3). 

Capacitatea de depozitare a celulei 3 este atinsă în cursul anului 2020. Lucrările privind construcția 

Celulei 4 a depozitului sunt începute, aceasta ar urma sa intre în operare în 2021, după obținerea 

autorizației de mediu. La o capacitate anuală de depozitare estimată la 212.157 mc (cum este în 

prezent, și la o densitate de compactare în depozit de 0,8 t/mc) se poate concluziona că există 

suficient spațiu în celula 4 a depozitului ecologic pentru asigurarea unei funcționări de cel puțin 

4,5 de ani. 

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov trebuie să se 

realizeze prin crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul 

ADI ISO MEDIU. Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în 

baza Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și 

ADI ISO MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la : 

➢ aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

➢ consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 

Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 

➢ preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO 

MEDIU; 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii 

din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, încheiate cu ADI 

ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 
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➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului 

serviciului aprobat de către ADI ISO MEDIU 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își respectate 

obligații contractuale din motive imputabile lui. 

Având în vederea necesitatea atingerii unor ținte mai restrictive privind reciclarea deșeurilor, 

valorificarea energetică a acestora, precum și reducerea la maxim 10% a cantităților de deșeuri 

depozitate la nivelul anului 2035, necesarul de capacitate pentru depozitare va fi în scădere, dar nu 

va ajunge la zero, fiind necesar a se asigura în continuare capacități noi de depozitare. Pentru 

perioada de planificare acoperită de Planul Județean de Gestinare a Deșeurilor Brașov (2020-2025) 

dar și după această perioadă, necesarul de capacitate va fi asigurat de depozitul conform existent 

(în cazul în care următoarele celule vor fi autorizate în condițiile legii), sau de capacități noi, 

realizate de administrația publică, dacă legislația o va permite. 

 

7.1.7 Colectarea separată a deșeurilor voluminoase 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Colectarea deșeurilor voluminoase se practică în majoritatea țărilor europene, prin diverse tipuri 

de sisteme de colectare: 

• Colectarea din puncte de colectare 

În anumite municipalități din Europa (ex. Grecia, Portugalia etc.) deșeurile voluminoase care nu 

au loc în containerele de colectare obișnuite, sunt depozitate de către cetățeni lângă acestea. Ca și 

în cazul deșeurilor de dimensiuni normale, responsabilitatea colectării acestora aparține 

municipalității. În mod obișnuit, se transportă cu camioane cu remorca deschisă sau cu vehicule 

mai mici. De obicei, există vehicule care trec și colectează deșeurile voluminoase de lângă 

containere, adesea, la solicitarea telefonică a cetățenilor.  

• Colectarea din poartă în poartă în urma unui anunț telefonic, poșta, E-mail 

Anumite municipalități din Europa au stabilit o schema de apel (Germania, Austria, Luxemburg 

etc.). Gospodăriile trebuie sa apeleze municipalitatea sau compania de salubritate cu câteva 

săptămâni în avans (2 săptămâni) sau să transmită o scrisoare, sau e-mail, prin care să solicite 

autorităților să ridice deșeurile voluminoase. Apelantul trebuie sa specifice în detaliu tipul de 

deșeuri voluminoase (lemn, metal, mobilier etc.) și numărul de bucăți. Municipalitatea sau 

operatorul de salubrizare vor comunica apelantului data și ora de colectare în scris. Cu o zi înainte, 

apelantul va lăsa deșeurile voluminoase în fața casei sau în apropierea punctului de colectare a 

deșeurilor.  

În ambele cazuri, costul colectării este inclus în sistemul de tarifare.  

• Centrele/sistemele de colectare prin aport voluntar 
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În majoritatea țărilor UE centrele de colectare prin aport voluntar sunt pregătite să primească 

deșeuri voluminoase ca mobilă, aparatele electrocasnice mari etc. Mobila va fi reparată (dacă este 

necesar) și va fi donată sau vândută în vederea reutilizării. Centrele de colectare prin aport voluntar 

nu percep taxe de la deținătorul de deșeuri, însă în general, primesc numai bunuri care sunt în 

condiții relativ bune. 

• Campaniile de colectare 

Campaniile de colectare sunt o modalitate întâlnită în proiectele de Sisteme de Management 

Integrat al Deșeurilor în județele din România, și totodată recomandate și prin Ordinul 82/2015 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare. Practic, autoritățile 

administrației publice locale stabilesc împreună cu operatorul de salubrizare locațiile temporare 

unde populația trebuie să vină să aducă deșeurile, conform unui program întocmit și aprobat de 

autoritatea administrației publice locale. Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, 

prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să 

poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și 

transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare. 

b. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Evaluarea opțiunilor prezentate mai sus este bazată pe următoarele criterii:  

▪ aspecte sociale și grad de acceptare (confort și implicare);  

▪ costuri de investiții și operare; 

▪ posibile probleme (de mediu). 

Este posibilă combinația sistemelor de colectare. Aceste combinații vor fi aplicate atunci când 

containerele aferente locuințelor individuale nu ar trebui să depășească un anumit număr, însă se 

impune colectarea separată.  

Tabel 7-12 Evaluarea opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor voluminoase 

Colectarea 

deșeurilor 

voluminoase 

1. Colectarea 

din puncte de 

colectare 

2. Colectarea la 

rigolă cu apel 

telefonic 

3. Centre de reciclare 
4. Campanii de 

colectare 

Mediul urban 

Confort și 

participarea 

la sistemul de 

colectare 

Confort mediu 

deoarece 

generatorul 

scoate deșeurile 

la punctul de 

colectare cel mai 

apropiat. 

Confort scăzut în 

ceea ce privește 

spațiul necesar 

în cazul în care 

deșeurile nu sunt 

colectate de 

municipalități 

câteva 

săptămâni. 

Confort mediu către 

bun, deoarece 

apelantul trebuie 

doar să solicite 

colectarea și să 

aștepte venirea 

mașinii pentru 

colectare, când 

scoate deșeurile în 

fața locuinței. 

Perioada de timp de 

la solicitare până la 

ridicarea deșeurilor 

poate fi un 

inconvenient 

Confort scăzut deoarece 

generatorul trebuie să 

ducă deșeurile până la 

centrul de reciclare. 

Uneori trebuie să 

apeleze la vehicule de 

mari dimensiuni pentru 

transportul mobilierului. 

Confort scăzut 

deoarece generatorul 

trebuie să ducă 

deșeurile până la 

locația temporară a 

mașinii de colectare. 

Uneori trebuie să 

apeleze la vehicule de 

mari dimensiuni 

pentru transportul 

mobilierului. 
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Colectarea 

deșeurilor 

voluminoase 

1. Colectarea 

din puncte de 

colectare 

2. Colectarea la 

rigolă cu apel 

telefonic 

3. Centre de reciclare 
4. Campanii de 

colectare 

Costuri de 

investiție 

Investiții în 

mașini de 

colectare, 

eventual 

echipamente de 

ridicat 

Investiții în mașini 

de colectare, 

eventual 

echipamente de 

ridicat, cântar 

Investiții semnificative 

în infrastructura de 

colectare (platformă 

impermeabilizată și 

împrejmuită, 

construcții), cântar, 

containere de stocare a 

deșeurilor colectate, 

mașini de transport către 

reciclatori/ 

valorificatori. Acestea 

pot fi reduse prin 

folosirea centrelor de 

reciclare pentru mai 

multe categorii de 

deșeuri 

Investiții în mașini de 

colectare, eventual 

echipamente de 

ridicat  

Costurile de 

operare 

Costuri cu 

transportul 

deșeurilor și cu 

resursa umană, 

de asemenea, 

costuri cu 

curățarea locului 

punctului de 

colectare 

 

Costuri cu 

transportul 

deșeurilor și cu 

resursa umană, 

dependente doar 

de numărul de 

solicitări 

 

Costuri mai ridicate 

decât celelalte opțiuni, 

atât cu administrarea și 

operarea centrului, cât și 

cu resursa umană și 

transportul deșeurilor. 

Acestea pot fi reduse 

prin veniturile realizate 

din tratarea/repararea în 

vederea reutilizării și 

vânzării acestor deșeuri 

(mai ales mobilă) 

Costuri cu 

transportul 

deșeurilor și cu 

resursa umană, mai 

ridicate decât 

opțiunile 1 și 2, 

datorită necesității 

asigurării 

programului de 

colectare, indiferent 

de numărul 

utilizatorilor. 

Costuri cu curățarea 

locației unde a 

așteptat mașina 

Grad de 

disconfort 

creat 

Acest sistem nu 

este sustenabil, 

deoarece 

vehiculele de 

colectare trebuie 

să circule prin 

oraș pentru a 

verifica 

deșeurile la 

punctele de 

colectare. 

Acest sistem este 

sustenabil, deoarece 

personalul colector 

deține informatii 

clare cu privire la 

locația și la tipul de 

deșeu care trebuie 

colectat. 

Acest sistem este 

sustenabil, deoarece 

generatorul duce 

deșeurile voluminoase la 

centrul de reciclare, iar 

deșeurile vor fi 

valorificate în loc să fie 

eliminate la depozitul de 

deșeuri. 

Acest sistem este 

sustenabil, deoarece 

generatorul duce 

deșeurile 

voluminoase la 

locația temporară a 

mașinii de colectare, 

iar deșeurile vor fi 

valorificate în loc să 

fie eliminate la 

depozitul de deșeuri. 

Grad de 

impurificare 

a deșeurilor 

colectate 

Pentru 

minimizarea 

costurilor de 

colectare, toate 

deșeurile 

existente sunt 

colectate în 

aceeași mașină, 

gradul de 

Calitatea deșeurilor 

este cunoscută de la 

colectare, gradul de 

impurificare este 

minim 

Deșeurile sunt 

recepționate de persoane 

autorizate ale centrului, 

care sortează deșeurile 

pe categorii, asigurând și 

o verificare vizuală a 

acestora 

Grad de impurificare 

minim 

Personalul care 

recepționează 

deșeurilor aduse de 

generatori le pot 

depozita pe categorii, 

presupunând că 

vehiculele de 

colectare permit acest 

lucru. Totuși, într-o 

anumită perioadă, 
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Colectarea 

deșeurilor 

voluminoase 

1. Colectarea 

din puncte de 

colectare 

2. Colectarea la 

rigolă cu apel 

telefonic 

3. Centre de reciclare 
4. Campanii de 

colectare 

impurificare este 

cel mai ridicat 

într-o anumită locație 

trebuie ridicate toate 

deșeurile 

voluminoase. 

Grad de impurificare 

mediu 

Mediul rural 

Confort și 

participarea 

la sistemul de 

colectare 

Nu este aplicabil 

în mediul rural 

decât în zonele 

unde sunt 

blocuri 

Confort mediu către 

bun, deoarece 

apelantul trebuie 

doar să solicite 

colectarea și să 

aștepte venirea 

mașinii pentru 

colectare, când 

scoate deșeurile în 

fața locuinței. 

Perioada de timp de 

la solicitare până la 

ridicarea deșeurilor 

poate fi un 

inconvenient, iar 

costurile de colectare 

mai ridicate din 

cauza distanțelor 

mari 

Confort scăzut deorece 

generatorul trebuie să 

ducă deșeurile până la 

centrul de reciclare (care 

poate să nu fie în 

localitatea de rezidență). 

Uneori trebuie să 

apeleze la vehicule de 

mari dimensiuni pentru 

transportul mobilierului, 

care implică costuri 

suplimentare pentru 

generator 

Confort scăzut spre 

mediu deorece 

generatorul trebuie să 

ducă deșeurile până 

la locația temporară a 

mașinii de colectare 

(care trebuie să fie în 

localitate). Uneori 

trebuie să apeleze la 

vehicule de mari 

dimensiuni pentru 

transportul 

mobilierului, care 

implică costuri 

suplimentare pentru 

generator. 

Costuri de 

investiție 

Investiții în 

mașini de 

colectare, 

eventual 

echipamente de 

ridicat 

Investiții în mașini 

de colectare, 

eventual 

echipamente de 

ridicat, cântar 

Investiții semnficative în 

infrastructura de 

colectare (platformă 

impermeabilizată și 

împrejmuită, 

construcții), cântar, 

containere de stocare a 

deșeurilor colectate, 

mașini de transport către 

reciclatori/ 

valorificatori. Acestea 

pot fi reduse prin 

folosirea centrelor de 

reciclare pentru mai 

multe categorii de 

deșeuri 

Investiții în mașini de 

colectare, eventual 

echipamente de 

ridicat  

Costurile de 

operare 

Costuri cu 

transportul 

deșeurilor și cu 

resursa umană, 

de asemenea, 

costuri cu 

curățarea locului 

punctului de 

colectare 

 

Costuri cu 

transportul 

deșeurilor și cu 

resursa umană, 

dependente doar 

de numărul de 

solicitări 

 

Costuri mai ridicate 

decât celelalte opțiuni, 

atât cu administrarea și 

operarea centrului, cât și 

cu resursa umană și 

transportul deșeurilor. 

Acestea pot fi reduse 

prin veniturile realizate 

din tratarea/repararea în 

vederea reutilizării și 

Costuri cu 

transportul 

deșeurilor și cu 

resursa umană, mai 

ridicate decât 

opțiunile 1 și 2, 

datorită necesității 

asigurării 

programului de 

colectare, indiferent 
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Colectarea 

deșeurilor 

voluminoase 

1. Colectarea 

din puncte de 

colectare 

2. Colectarea la 

rigolă cu apel 

telefonic 

3. Centre de reciclare 
4. Campanii de 

colectare 

vânzării acestor deșeuri 

(mai ales mobilă) 

de numărul 

utilizatorilor. 

Costuri cu curățarea 

locației unde a 

așteptat mașina 

Grad de 

disconfort 

creat 

Nu se aplică în 

mediul rural 

decât în zonele 

cu blocuri 

Acest sistem este 

sustenabil, deoarece 

personalul colector 

deține informatii 

clare cu privire la 

locația și la tipul de 

deșeu care trebuie 

colectat. 

Acest sistem este 

sustenabil, deoarece 

generatorul duce 

deșeurile voluminoase la 

centrul de reciclare, iar 

deșeurile vor fi 

valorificate în loc să fie 

eliminate la depozitul de 

deșeuri. 

Acest sistem este 

sustenabil, deoarece 

generatorul duce 

deseurile 

voluminoase la 

locația temporară a 

mașinii de colectare, 

iar deșeurile vor fi 

valorificate în loc să 

fie eliminate la 

depozitul de deșeuri. 

Grad de 

impurificare 

a deșeurilor 

colectate 

Nu se aplică în 

mediul rural 

decât în zonele 

cu blocuri 

Calitatea deșeurilor 

este cunoscută de la 

colectare, gradul de 

impurificare este 

minim 

Deșeurile sunt 

recepționate de persoane 

autorizate ale centrului, 

care sortează deșeurile 

pe categorii, asigurând și 

o verificare vizuală a 

acestora 

Grad de impurificare 

minim 

Personalul care 

recepționează 

deșeurilor aduse de 

generatori le pot 

depozita pe categorii, 

presupunând că 

vehiculele de 

colectare permit acest 

lucru. Totuși, într-o 

anumită perioadă, 

într-o anumită locație 

trebuie ridicate toate 

deșeurile 

voluminoase. 

Grad de impurificare 

mediu 

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Din analiza opțiunilor rezultă că cele mai bune opțiuni ar fi cele de colectare la centrele de 

reciclare, la solicitare sau în cadrul campaniilor de colectare. Opțiunile recomandate pentru 

colectarea deșeurilor voluminoase sunt: 

- Mediul urban: colectarea prin aport voluntar al populației în centrele de colectare (CAV) 

și organizarea de campanii periodice de colectare în cadrul serviciului de salubrizare în 

fiecare UAT; periodicitatea și modul de desfășurare al acestor campanii trebuie stabilit în 

cadrul contractelor de delegare a serviciului; 

- Mediul rural: pentru început, organizarea de campanii periodice de colectare în cadrul 

serviciului de salubrizare în fiecare UAT; periodicitatea și modul de desfășurare al acestor 

campanii trebuie stabilit în cadrul contractelor de delegare a serviciului, dar este necesar 

asigurarea posibilității pentru toată populația de a participa la aceste campanii. 
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Opțiunea centrelor de colectare/reciclare este susținută și legislativ prin noile prevederi ale Legii 

211/2011 prin care UAT-urile trebuie să asigure spațiile necesare și containere separate pentru 

colectarea altor tipuri de deșeuri decât cele menajere, aduse voluntar de generatori, și preluate în 

mod gratuit. Intre aceste tipuri de deșeuri se regăsesc și deșeurile voluminoase.  

7.1.8 Colectarea separată a deșeurilor periculoase municipale 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Studiul efectuat în 2015 la nivelul statelor membre UE39 cu privire la gestionarea deșeurilor 

periculoase în anul 2012, arată că principalele deșeurile periculoase rezultate din gospodării sunt 

DEEE-urile și bateriile uzate/acumulatorii.  

În prezent, în județul Brașov, deșeurile periculoase generate în gospodării nu sunt colectate separat. 

Deșeurile periculoase de la gospodării, incluse în deșeurile municipale, reprezintă un risc pentru 

procesele biologice din cadrul oricărui proces de compostare sau tratare mecano-biologică.  

Anumite categorii de deșeuri periculoase cad sub incidența Schemelor de Responsabilitate a 

Producătorului, ca de exemplu bateriile și acumulatorii sau DEEE. Chiar și așa, autoritățile 

administrațiilor publice locale, au stabilite obligații legale (Legea 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, art. 59, alin 1, lit f), modificare realizată prin OUG 74/2018), de asigurare și pentru 

aceste deșeuri a unor spații de colectare, pentru cazul în care provin de la populație. 

În plus, există un număr mare de deșeuri periculoase menajere (altele decât deșeurile de baterii și 

acumulatori și DEEE-urile) care sunt responsabilitatea municipalității, conform Planului de 

acțiune din PNGD. 

Din punct de vedere al protecției mediului este important ca deșeurile periculoase să fie separate 

la sursa de alte tipuri de deșeuri. Din moment ce deșeurile periculoase sunt limitate din punctul de 

vedere al volumului și al greutății, este dificilă controlarea eliminării acestora și există un risc mare 

ca acestea să se amestece cu alte fluxuri de deșeuri în cazul în care nu se oferă condițiile ca 

generatorul să le elimine în condiții de siguranță pentru mediu. 

Implementarea unor scheme de colectare separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere 

intră în responsabilitățile administrațiilor publice locale. 

Având în vedere cantitățile mici de deșeuri periculoase generate este extrem de dificil și de 

costisitor asigurarea unui serviciu pentru colectarea separată în totalitate a acestor deșeuri 

periculoase. 

Există mai multe opțiuni pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase: 

Colectarea „din ușă în ușă” a deșeurilor periculoase 

Deșeurile periculoase sunt colectate direct de la locuințe după stabilirea prin telefon a datei la care 

compania de colectare se va prezenta și colecta deșeurile. 

 

39 European Commission – Directorate-General Environment – „Support to Member States în improving hazardous 

waste management based on assessment of Member States’ performance” (ENV/2014/SI2.689463/ETU/A2), 

decembrie 2015 
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Având în vedere cantitățile mici de deșeuri periculoase în locuințe, această opțiune este scumpă și 

ineficientă. 

Colectarea prin unități mobile pentru colectarea deșeurilor periculoase (așa-numitele „Haz-

mobile”) 

Este un sistem foarte comun în Europa, datorită eficienței sale ridicate. Sistemul utilizează 

camioane specializate (HazMobile) care deservesc puncte fixe (Haz-Mobile stop) în orașe. Aceste 

puncte sunt adesea deservite o dată la 3 - 6 luni, în funcție de sistemul implementat. Haz-Mobilul 

sosește la o dată și o oră specifice, afisate la punctul respectiv, unde ramane pentru aprox. 2-3 ore, 

pentru a colecta deseurile periculoase aduse de populatie. Punctele sunt amenajate în locuri care 

pot deservi un număr de 4.000 - 5.000 de persoane. În sate, numărul de persoane poate fi mai mic. 

Astfel, Haz-Mobilul poate deservi 70.000 de persoane în 3 luni. Primirea deșeurilor la Haz-Mobil 

este, cel mai adesea, gratuită pentru generatorii de deșeuri, în cazul în care cantitatea de deșeuri nu 

depășește 20 kg. 

Sistemul impune personal calificat, care să asigure o colectare eficientă a diferitelor tipuri de 

deșeuri periculoase și să prevină accidentele datorate amestecului de mai multe tipuri de substanțe 

periculoase. 

Sistemul prezintă dezavantajul că deșeurile periculoase trebuie depozitate la domiciliu până la data 

colectării. Sistemul are o eficiență de colectare de 30 până la 50%. 

Colectarea prin aport voluntar la centre de colectare fixe sau la puncte mobile de colectare 

Centrele de colectare publice pot fi extinse în vederea acceptării de deșeuri periculoase provenite 

de la locuințe sau de la producători mici. Avantajul sistemului este ca centrul este deschis aproape 

tot anul, așadar deseurile periculoase pot fi aduse oricând, nefiind nevoie de o depozitare la 

domiciliu.  

În orice caz, prezența personalului calificat la centru, care sa recepționeze deșeurile este relativ 

scumpă, în special când este vorba de cantitățile mici de deșeuri periculoase de la gospodăriile 

individuale, care, de obicei, ajung la centre zilnic. Așadar, numărul de astfel de centre de colectare, 

trebuie limitat doar la câteva, bine alese, pentru a acoperi întreg orașul. Eficiența de colectare a 

acestor centre de colectare este de 10% din deșeurile periculoase de la locuințe, în cazul în care 

este implementata ca singura alternativă de colectare a deșeurilor periculoase de la gospodării. 

Datorită costurilor ridicate, această opțiune este recomandată doar pentru că răspunde unor 

obligații legislative. 

Sisteme de returnare la comercianți și producatori. 

Sistemul este direct legat de schemele de responsabilitate ale producatorilor de: 

▪ baterii  

▪ uleiuri  

▪ electrocasnice  

Sistemul este deja în implementare ca scheme de responsabilitate extinse pentru producatori. 

Pentru uleiul uzat alimentar aplicabilitatea este mai ridicată, în special pentru cel rezultat din 

unitățile de alimentație publică (restaurante, cantine, fast-food-uri, catering), unde se produc 

cantități mai însemnate. în autorizațiile lor de funcționare, precum și în autorizațiile de mediu 
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(pentru operatorii care trebuie să dețină un astfel de act de reglementare) pot fi incluse obligații 

privind colectarea lor separată și predarea la companii specializate. Există în operare agenți 

economici colectori/ valorificatori de uleiuri uzate alimentare, care colectează uleiul uzat alimentar 

cu scopul transformării lor în biodiesel.  

Containere de colectare nepăzite 

În unele state din Europa a fost aplicat și un sistem de colectare a anumitor categorii de deșeuri 

periculoase menajere prin responsabilitatea generatorilor (populația), respectiv aceștia puteau 

aduce deșeurile generate (în special ulei uzat, baterii sau medicamente expirate) la niște containere 

de colectare nepăzite (self service) În principal, doar bateriile pot fi colectate astfel cu succes. 

Containerele de colectare nepăzite pentru ulei folosit și medicamente expirate nu au funcționat 

foarte bine. Cetățenii au încercat să depoziteze alături de ulei folosit și alte chimicale, ceea ce a 

dus la explozii, în anumite cazuri. Alte persoane au încercat să scoată uleiul folosit și au deteriorat 

containerele.  

Așadar acest sistem necesită control. Acest lucru poate fi obținut prin plasarea containerelor 

respective în custodia distribuitoriilor de astfel de produse sau în cadrul companiilor specializate 

(a se vedea opțiunea 4), la Haz-Mobil, la centrele de colectare publice (a se vedea opțiunile 2 și 3). 

Trebuie să menționam faptul că nu este suficientă doar colectarea deșeurilor periculoase de la 

locuinte, este, de asemenea, importantă asigurarea eliminării corespunzătoare a acestor tipuri de 

deșeuri. 

b. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Tabel 7-13 Evaluarea opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor periculoase menajere 

 Avantaje Dezavantaje 

Opțiune 1: Colectare directă 

de la locuințe 

Cerințe de manevrare minime din 

partea generatorilor 
Costuri de colectare foarte ridicate 

Opțiune 2: Campanii de 

colectare 

Locațiile în care staționează 

mașinile de colectare pot fi 

alternate, pentru a permite unui 

număr mai mare de populație pe 

parcursul unui an. 

Cantitățile colectate sunt 

semnificative raportat la costuri 

Disconfort pentru generator din 

cauza distanței până la locația haz-

mobilului 

Generatorii trebuie să aștepte 

campaniile, stocând temporar 

deșeurilor în gospodărie, ceea ce 

crește riscul de accidente 

Opțiune 3: Centre de colectare 

Publice, fixe sau mobile 

Sunt funcționale tot timpul anului, 

generatorii pot aduce deșeurile din 

momentul în care sunt produse 

Necesită costuri de investiții destul 

de ridicate în infrastructura de 

colectare (amenajarea punctului de 

colectare, containere specializate), 

costuri de operare ridicate (de 

personal calificat, administrare) 

Opțiune 4: Containere nepăzite 

pentru anumite tipuri de 

deșeuri periculoase 

Incurajează responsabilitatea 

generatorilor. 

Fără costuri din partea 

generatorilor, uneori chiar cu 

bonusuri. 

Pot fi amenajate în cadrul centrelor 

de colectare pentru a crește gradul 

lor de siguranță 

Cel mai scăzut grad de siguranță. 

Nu se asigura un control adecvat 

asupra calitătii deșeurilor colectate. 

 

Opțiune 5: Recepție la 

distribuitori sau companii 

specializate 

Fără costuri pentru generatori, cost 

scăzut de colectare (urmează a fi 

Organizarea sistemului depinde de 

cei responsabili. 
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 Avantaje Dezavantaje 

suportat de către generatorul 

produsului). 

Nu sunt acoperite decât doar 

anumite categorii de deșeuri 

periculoase (baterii, DEEE, ulei 

uzat) 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Datorită faptului că Opțiunea 5 nu poate fi implementată la nivelul administrațiilor publice locale 

(județ, orașe/municipii sau comune) ci are o aplicare la nivel național, pentru care responsabilitatea 

este în mare măsură a producătorilor de bunuri de consum cu conținut de substanțe periculoase, 

județul va trebui să implementeze alte opțiuni, respectiv opțiunile 1, 2 sau 3 sau o combinație a 

acestora. Opțiunea 4 este potrivită doar ca opțiune suplimentară pentru opțiunea 3. 

Pentru colectarea deșeurilor periculoase menajere în județul Brașov se propun următoarele opțiuni: 

- Mediul urban: colectarea prin aport voluntar al populației în centrele de colectare (CAV) 

și organizarea de campanii periodice de colectare în cadrul serviciului de salubrizare în 

fiecare UAT; periodicitatea și modul de desfășurare al acestor campanii trebuie stabilit în 

cadrul contractelor de delegare a serviciului; 

- Mediul rural: pentru început, organizarea de campanii periodice de colectare în cadrul 

serviciului de salubrizare în fiecare UAT; periodicitatea și modul de desfășurare al acestor 

campanii trebuie stabilit în cadrul contractelor de delegare a serviciului, dar este necesar 

asigurarea posibilității pentru toată populația de a participa la aceste campanii. 

 

7.1.9 Colectarea separată a deșeurilor uleiului uzat alimentar 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Colectarea din puncte de colectare fixe/mobile prin aport voluntar 

Metoda cea mai tipică de colectare este, crearea punctelor publice de colectare cum ar fi școli, 

supermarketuri, parcări, clădiri municipale, benzinării etc. Punctele de colectare sunt plasate în 

locuri ușor accesibile, care atrag un număr mare de persoane.  

De exemplu școlile sunt cele mai obișnuite locuri folosite pentru colectarea acestor tipuri de 

deșeuri. Cu toate acestea containerele sunt, de asemenea, plasate frecvent direct pe străzi. Alte 

locuri frecvente sunt supermarketurile și piețele municipale, clădirile municipale, zonele 

ecologice, parcările, barurile și asociațiile existente. 

Figura 7-18 Colectarea uleiului uzat îmbuteliat în recipiente. 
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În majoritatea cazurilor, uleiul uzat este colectat de cetățeni în sticle sau recipiente furnizate de 

către organizațiile responsabile, în alte cazuri pot fi colectate în vrac în containerele mari la 

punctele de colectare, sau metode combinate. 

Figura 7-19 Tipuri de cisterne și containere individuale pentru colectarea în gospodării 

 
 

În ceea privește frecvența de colectare, nu există o regulă de bază, aceasta depinde în mare măsură 

de numărul și tipul de containere, densitatea populației și implicarea cetățenilor. Astfel, frecvența 

colectării poate varia de la: în fiecare zi sau o dată la 2 luni. 

Figura 7-20 Tipuri de camioane și furgonete pentru transportul uleiurilor uzate din punctele de colectare 

  
Există, de asemenea rețeaua SIGUREC, menționată la subcapitolul 7.1.2.2., care preia și uleiuri 

uzate alimentare, contra unor bonusuri (vouchere de discount la magazinele în vecinătatea cărora 

este amplasat punctul SIGUREC). 

Opțiunea de colectare depinde în foarte mare măsură de gradul de informare și implicare al 

populației, pentru că altfel costurile de colectare și transport pot deveni foarte ridicate. 

Lipsa unor ținte legislative privind colectarea și valorificare/reciclarea acestei categorii de deșeu 

face și mai dificilă gestionarea lor corespunzătoare. 

Colectarea „din poartă în poartă” 

O alta modalitate de colectare a uleiului uzat alimentar "poartă în poartă ". Această soluție poate 

fi cu adevărat reușită atunci când este implementat un sistem de colectare a acestor deșeuri de către 

administrațiile publice. 

Obiectivul principal al colectării din poartă în poartă este evitarea utilizării incorecte a 

containerelor de către publicul local.  
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Sistemele de colectare al uleiurilor uzate din poartă în poartă pot fi organizate prin distribuirea 

gratuită a unor recipiente speciale de colectare către cetățeni de către administrațiile locale sau 

companiile de gestionare a deșeurilor. 

Colectarea se poate realiza fie la solicitare, și atunci costurile de colectare sunt suportate de 

generatori, sau conform unui calendar de colectare stabilit dinainte și anunțat publicului. 

În timp ce costul economic al acestui tip de sistem de colectare poate fi mai mare decât punctele 

publice de colectare, cantitatea de ulei uzat colectat poate fi mult mai mare astfel încât acest sistem 

este destul de avantajos. 

Colectarea de la unitățile economice 

Majoritatea unităților de alimentație publică mari (restaurante, fast-food-uri, catering) au 

organizată, în baza obligațiilor înscrise în autorizațiile de mediu, colectarea uleiurilor și grăsimilor 

uzate și preluarea de către operatori economici autorizați pentru această activitate. La nivelul 

județului Brașov există operatori autorizați pentru astfel de activități, unele dintre ele oferind 

servicii gratuite de preluare a acestui deșeu. 

b. 7.1.6.2. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Tabel 7-14 Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea uleiului uzat alimentar 

Colectarea 

uleiului uzat 

alimentar 

Opțiunea 1: Puncte de 

colectare prin aport 

voluntar 

Opțiunea 2: 

Colectarea din 

poartă în poartă la 

solicitare 

Opțiunea 3: 

Colectarea în 

campanii de 

colectare din 

poartă în 

poartă 

Opțiunea 4: 

Colectarea de la 

unitățile economice 

Mediul urban 

Costuri de 

investiție 

Relativ ridicate, fiind 

necesare investiții în 

amenajarea unui spațiu 

și a unei încăperi pentru 

recepția și stocarea 

temporară a deșeurilor 

până la ridicare 

Costuri pentru 

recipientele de 

colectare din cadrul 

punctului 

Costuri în mașini de 

colectare și transport 

Costuri în mașini de 

colectare și transport 

Costuri în 

mașini de 

colectare și 

transport 

Costuri în mașini de 

colectare și transport 

Costuri pentru 

recipientele de 

colectare 

Costuri de 

colectare 

Reduse pentru 

colectori, ridicate 

pentru generatori, care 

trebuie să se deplaseze 

până la punctul de 

coelctare 

Costuri mari pentru 

colectori, rambursate 

de către generatori 

Costuri 

semnificative 

pentru colectori, 

se regăsesc în 

tarifele 

administrației 

publice locale 

Costuri semnificative 

pentru colectori, dar 

șî pentru generatori 

(în contextul aplicării 

principiului 

„poluatorul plătește”) 

Confort pentru 

utilizator 

Confort scăzut pentru 

utilizator 

Confort ridicat pentru 

utilizator 

Confort mediu-

ridicat pentru 

utilizator pentru 

că trebuie să-și 

Confort mediu, 

funcție de 

modalitatea de 

gestionare 
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organizeze 

timpul pentru a 

fi prezent la 

domiciliu când 

mașina trece 

implementată de 

operatorului 

economic. De regulă 

deșeurile se ridică de 

la sediul unității 

generatoare de către 

colectroul autorizat 

Gradul de 

impurificare a 

deșeurilor 

colectate 

Grad ridicat de 

impurificare, fără 

control din partea 

colectorului 

Grad scăzut de 

impurificare, la 

preluarea deșeurilor 

putându-se verifica 

gradul de 

impurificare 

Grad scăzut de 

impurificare, la 

preluarea 

deșeurilor 

putându-se 

verifica gradul 

de impurificare 

Grad scăzut de 

impurificare, la 

preluarea deșeurilor 

putându-se verifica 

gradul de 

impurificare 

Mediul rural 

Costuri de 

investiție 

Relativ ridicate, fiind 

necesare investiții în 

amenajarea unui spațiu 

și a unei încăperi pentru 

recepția și stocarea 

temporară a deșeurilor 

până la ridicare 

Costuri pentru 

recipientele de 

colectare din cadrul 

punctului 

Costuri în mașini de 

colectare și transport 

Costuri în mașini de 

colectare și transport 

Costuri în 

mașini de 

colectare și 

transport 

Costuri în mașini de 

colectare și transport 

Costuri pentru 

recipientele de 

colectare 

Costuri de 

colectare 

Reduse pentru 

colectori, ridicate 

pentru generatori, care 

trebuie să se deplaseze 

până la punctul de 

coelctare 

Costuri semnificative 

pentru colectori, 

rambursate de către 

generatori 

Costurile pot fi mai 

mari decât în mediul 

urban 

Costuri 

semnificative 

pentru colectori, 

se regăsesc în 

tarifele 

administrației 

publice locale 

Costuri semnificative 

pentru colectori, dar 

șî pentru generatori 

(în contextul aplicării 

principiului 

„poluatorul plătește”) 

Confort pentru 

utilizator 

Confort scăzut pentru 

utilizator 

Opțiune posibilă 

Confort ridicat pentru 

utilizator 

Opțiune puțin 

aplicabilă 

Confort mediu 

pentru utilizator 

pentru că 

trebuie să-și 

organizeze 

timpul pentru a 

fi prezent la 

domiciliu când 

mașina trece 

Opțiune mediu 

aplicabilă 

Confort mediu, 

funcție de 

modalitatea de 

gestionare 

implementată de 

operatorului 

economic. De regulă 

deșeurile se ridică de 

la sediul unității 

generatoare de către 

colectroul autorizat 

Gradul de 

impurificare a 

deșeurilor 

colectate 

Grad ridicat de 

impurificare, fără 

control din partea 

colectorului 

Grad scăzut de 

impurificare, la 

preluarea deșeurilor 

putându-se verifica 

gradul de 

impurificare 

Grad scăzut de 

impurificare, la 

preluarea 

deșeurilor 

putându-se 

verifica gradul 

de impurificare 

Grad scăzut de 

impurificare, la 

preluarea deșeurilor 

putându-se verifica 

gradul de 

impurificare 
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c. Opțiunea tehnică propusă 

Atât pentru mediul urban cât și rural, opțiunile tehnice recomandate pentru colectarea uleiurilor 

uzate alimentare sunt Opțiunea 1 și Opțiunea 3, Opțiunea 4 fiind complementară. Conform 

legislației în vigoare, (Legea 211/2011, art 59, alin (10, lit f)), fiecare administrație publică locală 

trebuie să asigure înființarea și dotarea cu containere a unor puncte de colectare în care populația 

poată să aducă, cu titlu gratuit, deșeuri municipale din categoria celor care nu pot fi colectate prin 

serviciul de salubrizare. Uleiurile alimentare uzate pot fi astfel colectate, eficiența acestor puncte 

fiind asigurată de multitudinea de categorii de deșeuri care pot fi acceptate și de care populația se 

poate debarasa în același timp. în aceste puncte gestionarea deșeurilor va fi asigurată fie de 

operatorii de salubrizare, fie de operatori economici autorizați de către administrațiile publice 

locale prin concesionarea acestor puncte. În funcție de categoriile de deșeuri colectate în aceste 

puncte, costurile de operare vor fi asigurate fie din bugetele locale, din tariful de salubrizare, fie 

din rambursarea costurilor de către producători sau OIREP-uri. 

Pentru județul Brașov, opțiunile recomandate pentru colectarea uleiurilor uzate alimentare sunt: 

- Mediul urban: colectarea prin aport voluntar al populației în centrele de colectare (CAV) 

și organizarea de campanii periodice de colectare de către UAT-uri în colaborare cu 

colectorii/ valorificatorii autorizați, ONG-uri etc; periodicitatea și modul de desfășurare al 

acestor campanii trebuie stabilit în cadrul unor parteneriate dintre UAT-uri și entitățile care 

asigură colectarea, transportul și tratarea acestor deșeuri; 

- Mediul rural: nu se propune deocamdată implementarea colectării uleiurilor alimentare de 

la populație. 

- Pentru entitățile care funcționează în sistemul HORECA, colectarea uleiurile uzate 

alimentare este obligație stabilită prin autorizația de mediu. 

7.1.10 Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Opțiunile tehnice pentru colectarea DEEE-urilor de la populație sunt cele deja implementate pe 

piața românească, fie de către operatorii de salubrizare, fie de către organizațiile care preiau 

responsabilitatea producătorilor/importatorilor de echipamente electrice și electronice. 

Existența cadrului legislativ care impune obligații clare privind modul de gestionare a acestor 

deșeuri, a făcut ca la momentul elaborării PJGD, să fie aplicabile următoarele opțiuni tehnice: 

1. Colectarea prin puncte de colectare fixe, operate fie de operatorii de salubrizare, fie de 

agenți economici autorizați pentru această activitate 

2. Puncte de colectare mobile, operate în principal de organizațiile de preluare a 

responsabilității producătorilor, fie pe amplasamente de sine stătătoare (ex; SIGUREC), fie 

în cadrul marilor lanțuri de magazine 

3. Colectarea periodică  ̧ în cadrul unor campanii de colectare, derulate fie de operatorii de 

salubrizare cu suportul producătorilor, fie chiar de către reprezentanții acestora. 

b. Evaluarea opțiunilor tehnice 

Tabel 7-15 Evaluarea opțiunilor tehnice pentru gestionarea DEEE-urilor 
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Colectarea DEEE-

urilor 
Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1: Puncte 

de colectare fixe 

Pot primi o gamă foarte largă de 

DEEE-uri, din toate categoriile 

Sunt operate tot timpul anului 

Unele pot asigura vouchere/bonusuri 

în schimbul deșeului adus. 

Calitatea deșeurilor primite este mai 

bună, recepția acestora se face de 

către o persoană instruită. 

Necesită spații pentru amenajare destul de 

mari, lucru care poate fi dificil de asigurat în 

zonele urbane cu acces mai mare al 

populației. 

Necesită un grad de implicare ridicat din 

partea generatorilor, inclusiv costuri cu 

transportul deșeurilor până la punct. 

 

Opțiunea 2: Puncte 

de colectare mobile 

Necesită spații mai mici pentru 

amenajare, deci pot fi amplasate și în 

zone mai aglomerate urbane, unde 

accesul populației este mai facil 

Programul de funcționare nu este unul fix, 

nu funcționează pe toată perioada anului. 

Necesită campanii de informare și 

conștientizare a populației foarte bine puse 

la punct. 

Nu pot suporta un aflux prea mare de 

deșeuri într-o perioadă scurtă de timp. 

Opțiunea 3: 

Campanii de 

colectare periodică 

In cadrul campaniilor populația 

depune un efort minim, doar de 

scoatere a deșeurilor în fața casei. 

 

Calitatea deșeurilor colectate poate fi 

precară. 

Poate fi încurajat furtul acestor deșeuri dacă 

sunt lăsate nesupravegheate. 

Necesită campanii de informare și 

conștientizare a populației foarte bine puse 

la punct. 

 

c. Opțiunea tehnică propusă 

Opțiunile tehnice propuse pentru colectarea DEEE-urilor sunt: Opțiunea 1 și Opțiunea 2. Pentru 

mediul urban, Opțiunea 1 este mai fezabilă, dar poate fi completată și de Opțiunea 2. 

Complementar acestora vor fi mai campaniile de colectare ale producătorilor/importatorilor 

organizate în cadrul activității de retail a lanțurilor de magazine, concomitent cu vânzarea unor 

bunuri similare noi. 

Pentru mediul rural Opțiunea 2 este mai fezabilă, dar populația din mediul rural va avea acces și 

la punctele de colectare din cadrul Stațiilor de transfer. 

Pentru opțiunile 1 și 2, asigurarea spațiilor necesare pentru amenajarea punctelor este în sarcina 

administrațiilor publice locale. Amenajarea și operarea punctelor fixe de colectare poate fi lăsată 

în grija unor operatori economici autorizați, prin concesionarea acestei activități de către UAT-ul 

pe raza căruia se amenajează punctele. Nefiind o activitate de salubrizare, conform Legii 101/2006 

a salubrizării localităților, activitatea de colectare, transport și predare către tratatori nu poate fi 

atribuită în cadrul contractelor de delegare a serviciului de salubrizare. 

Costurile de colectare, transport, gestionare finală a deșeurilor colectate în aceste puncte revin 

producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electrice prin reprezentanții lor 

(OIREP-urile). 

7.1.11 Colectarea separată și tratarea deșeurilor din construcții și desființări 

a. Prezentarea opțiunilor tehnice 

Deșeurile din construcții și demolari (C&D) pot fi împărțite în 2 mari grupe, și anume: 
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▪ deseuri minerale inerte, care includ materiale rezultate în urma excavării, deșeuri rezultate 

în urma constructței drumurilor, deșeuri din beton rezultate din demolarea clădirilor; 

▪ deșeuri mixte, categorie în care sunt incluse deșeurile rezultate prin degradarea ambalajelor 

materialelor de constructii ambalate, deșeuri rezultate din dezafectarea amenajărilor 

interioare sau alte materiale rezultate din activitatile de renovare a locuintelor colectate în 

containere 

Opțiunile cele mai utilizate de gestionare a deșeurilor minerale inerte sunt: 

▪ utilizarea acestor deșeuri ca materiale de umplutură, pentru amenajarea terenurilor în cazul 

în care granulometria deșeurilor o permite, de exemplu utilizarea materialelor de umplutură 

pentru ridicarea nivelului unui teren; 

▪ utilizarea instalațiilor de mărunțire în vederea reducerii dimensiunilor – deșeurile mărunțite 

pot fi utilizate în fundația drumurilor sau ca material de umplutură pentru amenajarea 

terenurilor; 

▪ utilizarea instalațiilor de mărunțire a asfaltului în vederea reutilizării acestuia la pavarea 

drumurilor. 

Opțiunile de gestionare a deșeurilor din constructii și demolari amestecate sunt urmatoarele: 

▪ separarea la sursă, pe amplasamentul șantierului, pe cel puțin 4 fractii; 

▪ depozitarea deșeurilor amestecate pe depozite controlate, sau, în cazul în care acestea 

sunt contaminate, introducerea lor în sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase; 

▪ sortarea – această opțiune implică separarea deșeurilor periculoase la sursă. Deșeurile 

amestecate rămase pot fi transportate la o instalație de sortare. Experiența europeană a 

demonstrat că utilizarea instalațiilor de sortare nu este viabilă, deoarece duce la creșterea 

costului de gestionare a deșeurilor din construcții și demolari. Generatorul evită plata unui 

tarif pentru sortarea deșeurilor, implementând soluții mai ieftine, cum ar fi separarea la 

locul de generare și altele. 

Deșeuri minerale inerte 

Utilizarea deșeurilor minerale inerte ca materiale de umplutură, pentru amenajarea terenurilor, 

este una dintre opțiunile cele mai utilizate în România. 

Companiile de construcții pot utiliza instalații de mărunțire pentru reducerea dimensiunilor 

deșeurilor minerale inerte. Alegerea tipului de instalație utilizată este la latitudinea operatorului 

economic care realizează activitățile de construcții și demolări – acesta știe cel mai bine ce 

posibilități tehnice există și care sunt materiale rezultate care pot fi ulterior utilizate. Utilizarea 

deșeurilor mărunțite ca material în construcția fundației drumurilor poate fi restricționată de 

aplicarea standardelor în domeniu. 

Eliminarea deșeurilor minerale din constructii și demolari la un depozit de deșeuri inerte – trebuie 

privită ca ultima opțiune, utilizată doar în situația în care nu este posibilă valorificarea deșeurilor. 

Depozitul de deșeuri inerte poate funcționa ca un spațiu de stocare temporară, în vederea 

valorificării ulterioare a deșeurilor stocate ca material de umplutură, la construcția fundațiilor 

drumurilor sau ca materiale de acoperire utilizate în exploatarea depozitelor de deșeuri municipale. 

Pentru acoperirea costurilor înființării și operării unui depozit de deșeuri inerte este necesară 

stablirea unui tarif de depozitare, diferențiat în funcție de tipul și calitatea deșeurilor stocate. 
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Cântărirea deșeurilor este recomandată, ca și operarea privată a depozitului. Prin utilizarea 

deșeurilor minerale inerte ca materiale de acoperire și formă, sunt minimizate astfel costurile de 

închidere ale depozitului conform de deșeuri municipale. Necesarul de material trebuie evaluat în 

vederea evitării stocării unei cantități prea mari, care, ulterior va trebui transportată la depozitul de 

deșeuri inerte autorizat. Proiectarea, construcția și operarea depozitelor noi pentru deșeurile inerte 

este recomandată a fi făcută ținând cont de granulometria deșeurilor depozitate. 

 

Deșeuri din construcții și demolări amestecate 

Opțiunile de gestionare a deșeurilor din construcții și demolari amestecate sunt urmatoarele: 

▪ Opțiunea 1 - separarea la sursa, pe amplasamentul șantierului, în cel puțin 3 fracții mari: 

o deșeuri periculoase – vopseluri, solvenți, uleiuri uzate, filter de ulei – trebuie 

introduse în sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase; 

o materiale reciclabile – plastic, hârtie și carton, metale etc. – pot fi trimise către o 

stație de sortare a deșeurilor municipale sau livrate operatorilor economici care 

realizează operații de valorificare a deșeurilor; 

- deșeuri de construcții și demolari amestecate rămase – trebuie transportate pentru valorificare 

ca material de umplutură sau, în ultimă instanță, pentru eliminare la un depozit conform. 

▪ Opțiunea 2 - depozitarea în depozite controlate, sau, în cazul în care deșeurile sunt 

contaminate, introducerea lor în sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase; 

▪ Opțiunea 3 - sortarea – aceasta opțiune implică separarea deșeurilor periculoase la sursa ca 

primă etapă. Deșeurile amestecate rămase poate fi transportate la o instalație de sortare. 

Experiența europeană a demonstrat că utilizarea instalațiilor de sortare nu este viabilă, 

deoarece duce la creșterea costului de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 

Generatorul evită plata unui tarif pentru sortarea deșeurilor, implementând soluții mai 

ieftine, cum ar fi separarea la locul de generare și altele. 

 

b. Opțiunea tehnică propusă 

La data elaborării prezentului PJGD nu exista un cadru legal specific deșeurilor din construcții și 

demolării, există un proiect de hotărâre de guvern aflat în dezbatere publică. Proiectul de HG 

prevede obligații ale administrațiilor publice locale astfel: 

▪ Pentru deșeurile provenite din activități ale populației care nu necesită autorizație de 

construcție, colectarea lor se asigură de către administrațiile publice locale prin serviciile 

de salubrizare; 

▪ Pentru deșeurile provenite din activități care necesită autorizație de construcție, APL 

trebuie să monitorizeze activitatea de gestionare a deșeurilor generate de titularii 

autorizațiilor și să înființeze centre de colectare a deșeurilor nepericuloase provenite din 

lucrările de construcții, dacă pe o rază de cel mult 15 km nu există un astfel de centru de 

colectare și/sau o stație de transfer pe o rază de cel mult 35 km, care să opereze inclusiv 

deșeurile de construcții și demolări. Aceste centre pot fi administrate de APL sau prin 

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară. 

La momentul actual, conform legislației în vigoare (legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

art. 17) producătorii de deseuri și autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura 

atingerea etapizată „până la 31 decembrie 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, 
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reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care 

utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri 

nepericuloase provenite din activităti de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice 

naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările 

ulterioare”. 

Se impun, prin urmare opțiunile tehnice care asigură atingerea țintelor de reutilizare, reciclare sau 

valorificare prin umplere. 

Opțiunea propusă în ceea ce priveste deșeurile inerte este: 

▪ Înființarea unor centre de colectare a deșeurilor nepericuloase din deșeurile de construcții și 

demolări provenite de la agenți economici, în unele din locațiile în care sunt aduse și DEEE-urile/ 

deșeurile voluminoase/ deșeurile periculoase menajere (cele înființate în localitățile urbane) și 

dotarea cu echipamente de concasare și stocare temporară 

▪ Înființarea acestor centre de colectare pe lângă stațiile de transfer pentru deșeurile 

municipale, dacă există posibilitatea asigurării terenului și dotarea cu echipamente de concasare și 

stocare temporară. 

▪ Construirea unei platforme de tratare/valorificare/reciclare a deșeurilor inerte, în cadrul 

Centrului de Managament Integrat al Deșeurilor sau pe un alt amplasament. 

 

Opțiunea propusă pentru gestionarea deșeurilor de construcții amestecate este opțiunea 1, 

respectiv separarea deșeurilor din constructii și demolari la sursă pe cel puțin 3 fracții mari și apoi 

gestionarea celor 3 fracții în conformitate cu natura lor. Pentru deșeurile de construcții rămase 

(după separarea deșeurilor periculoase și a celor reciclabile) se recomandă utilizarea centrelor de 

colectare, menționate mai sus, în vederea incurajării acestei practice, pe lângă cerințele legale, este 

recomandată introducerea unei grile diferențiate de tarifare la depozitare. 

 

7.2 Metodologie pentru stabilirea alternativelor 

7.2.1 Identificare obiectivelor și țintelor determinante 

În stabilirea unor alternative de gestionare a deșeurilor municipale se au în vedere următoarele: 

▪ situația existentă la nivel județean și național; 

▪ deficiențele identificate în gestionarea deșeurilor municipale în perioada de programare 

anterioară analizată; 

▪ proiecțiile privind generarea diferitelor categorii de deșeuri municipal pentru perioada 

2020-2025; 

▪ obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor municipale, prezentate în capitolul 5.  

Criteriile de evaluare ale alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale sunt reprezentate de 

următoarele ținte și obiective specifice determinante stabilite conform legislației în domeniu în 

capitolul 6: 

▪ Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100% - termen 2023;  

▪ Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:  
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o la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din 

deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice (Metoda 2 de 

calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2020;  

o la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul din 

Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2025;  

o la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul din 

Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2030;  

o la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul din 

Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2035;  

o Colectarea separată a biodeșeurilor (prin încurajarea compostării individuale și 

implementarea colectării separate a biodeșeurilor) – începând cu 1 ianuarie 2024; 

o Implementarea colectării separate a deșeurilor textile – începând cu 1 ianuarie 2025; 

o Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din 

cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2024;  

o Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale la 15 % din 

cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic - termen 2024;  

o Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor 

operații de tratare fezabile tehnic - termen 2024;  

o Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme - începând cu 2021;  

o Implementarea colectării separate a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor 

voluminoase – începând cu 2021; 

o Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate la 10% din cantitatea generată – 

termen 2035. 

Pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deșurilor municipale s-au avut în vedere concluziile 

PNGD 2014-2020 privind analiza condițiilor și măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor și 

țintelor menționate mai sus, rezumate în tabelul de mai jos. 

7.2.2 Identificarea măsurilor și opțiunilor tehnice 

Tabel 7-16 Măsuri pentru atingerea obiectivelor și țintelor determinante ale județului Brașov 

Obiectiv/Tintă pentru conformare Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor 

Gradul de acoperire cu servicii de 

salubrizare 100% 

Incheierea de către toate UAT-urile de contracte de delegare 

a serviciului cu operatori licențiați, cu indicatori de 

perfomanță concreți și penalități pentru neîndeplinirea 

acestora. 

Acest obiectiv poate fi atins chiar și fără punerea în operare 

a proiectului SMID. 

Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare la 50% din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generate prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor: 

-la 50% din cantitatea generată de 

deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă 

și lemn din deșeurile menajere și 

deșeurile similare, inclusiv din servicii 

publice 

– termen 2021,  

-Extinderea la nivel județean a sistemului de colectare 

separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; 

deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă din deșeurile 

menajere și deșeurile similare); având în vedere gradul de 

capturare destul de scăzut la nivelul anului 2019 (cca 15-20% 

deșeuri reciclabile generate) nu se poate asigura atingerea 
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Obiectiv/Tintă pentru conformare Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor 

țintei la nivelul anului 2020. Se consideră că rata de capturare 

va depăși 50% la nivelul anului 2024, când se va fi 

implementat SMID (estimarea pentru 2024 este de 70%). 

Rata de capturare este mai mare decât rata de reciclare 

deoarece o parte din deșeurile capturate nu pot fi reciclate, 

fiind colectate cu impurități, pe de o parte, iar randamentul 

stației de sortare nu este 100%; 

- implementarea colectării separate din poartă în poartă a 

reciclabilelor atât în mediul urban cât și în rural; 

- introducerea instrumentului „plătește pentru cât arunci”, 

inclusiv a tarifelor diferențiate, conform OUG 74/2018; 

- Asigurarea unei capacități sporite a instalațiilor de sortare 

existente prin modernizarea acestora și optimizarea fluxurilor 

tehnologice. 

-la 50% din cantitatea totală de deșeuri 

municipale generate – termen 2025,  

- la 60% din cantitatea totala de deșeuri 

municipale generate – termen 2030 

- la 65% din cantitatea totala de deșeuri 

municipale generate – termen 2035 

Măsurile care să conducă la îndeplinirea celei de-a doua 

ținte de reciclare de 50% sunt următoarele: 

- Extinderea la nivel județean a sistemului de colectare 

separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; 

deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de 

lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv 

din servicii publice) cu asigurarea unei rate totale de 

capturare la nivel județean de 75% în anul 2025, de 83% în 

2030 și de 87% în 2035; 

- implementarea în continuare a instrumentului plătește 

pentru cât arunci”; 

- Asigurarea unei capacități de sortare moderne pentru toate 

deșeurile reciclabile colectate separat; 

- extinderea colectării separate a biodeșeurilor verzi din 

parcuri și grădini (cu atingerea unei rate de colectare de  

100% în 2024) și implementarea colectării separate a 

biodeșeurilor din piețe (cu atingerea unei rate de colectare de 

80% în 2024 și care va crește etapizat până la min 95% în 

2035);  

- implementarea colectării separate a deșeurilor 

biodegradabile de la populație și de la agenți economici, cu 

asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de 

minim 30% în mediul rural și de 60% în mediul urban și de 

la agenți economici în 2024, cu creșterea etapizată a acestor 

rate; 

- introducerea colectării deșeurilor stradale din coșurile de 

gunoi stradale separat de deșeurile din măturatul stradal 

(considerate inerte și care pot merge direct la depozitare); 

- Asigurarea unei capacitați de compostare pentru toate 

deșeurile verzi colectate separat; 

- încurajarea compostarii individuale a biodeșeurilor în 

mediul rural; 

-Asigurarea unor capacități de tratare a biodeșeurilor 

colectate separat de la populație și agenți economici prin 

digestie anaerobă sau compostare; 
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Obiectiv/Tintă pentru conformare Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor 

- asigurarea unui grad de reciclare de min 5% din tratarea 

mecanică a deșeurilor reziduale într-o TMB; 

- Asigurarea unei capacități de tratare a deșeurilor reziduale 

(inclusiv cele stradale) într-una sau două instalații de tratare 

mecanică / tratare biologică (bio-uscare/digestie anaerobă), 

cu obținerea unei cantități de material cu potențial energetic 

și inertizarea fracției biologice; 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale la 

35% din cantitatea totală, exprimată 

gravimetric, produsă în anul 1995 – 

începând din 2024 

Atingerea acestei ținte nu este realizabilă în anul 2020, 

pentru că nu există instalații de tratare a deșeurilor pentru 

toate categoriile de deșeuri (inclusiv cele reziduale). Ținta se 

poate atinge prin următoarele măsuri: 

- Asigurarea unei capacitați de compostare pentru toate 

deșeurile verzi colectate separat; 

- încurajarea compostarii individuale a biodeșeurilor în 

mediul rural; 

-Asigurarea unor capacități de tratare a biodeșeurilor 

colectate separat de la populație și agenți economici prin 

digestie anaerobă; 

- Asigurarea unei capacități de tratare a deșeurilor reziduale 

(inclusiv cele stradale) într-una sau două instalații de tratare 

mecanică / tratare biologică (bio-uscare/digestie anaerobă), 

cu obținerea unei cantități de material cu potențial energetic 

și inertizarea fracției biologice; 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale la 15 

% din cantitatea totală de deșeuri 

municipale valorificată energetic - 

termen 2025 

Acest obiectiv se poate atinge doar prin asigurarea 

recuperării unei cantități semnificative de RDF/SRF atât în 

instalațiile de sortare cât și în instalațiile de tratare mecanică 

a deșeurilor reziduale și asigurarea accesului la o facilitate de 

tratare termică cu valorificare energetică. Judetul Brașov 

dispune de o facilitate în cadrul Fabricii de ciment de la 

Hoghiz care poate prelua deșeuri cu potențial energetic. 

Depozitarea deșeurilor este permisă 

numai dacă deșeurile sunt supuse în 

prealabil unor operații de tratare 

fezabile tehnic 

Acest obiectiv este considerat că este atins dacă este asigurat 

accesul tuturor categoriilor de deșeuri municipale colectate 

într-una din instalațiile existente, inclusiv a deșeurilor 

stradale (excepție cele din măturatul stradal) 

Reducerea cantității totale de deșeuri 

municipale la depozitare la maxim 10% 

din cele generate – termen 2035 

Acest obiectiv se poate atinge prin implementarea tuturor 

măsurilor prevăzute pentru atingerea obiectivelor anterioare, 

inclusiv prin: 

-  Creșterea randamentelor instalațiilor de sortare, compostare 

- Creșterea calității materialului rezultat din compostare astfel 

încât să fie pretabil aplicării în agricultură 

- Asigurarea depozitării directe doar pentru deșeurile inerte 

rezultate de la măturatul stradal 

- Asigurarea unor capacități de tratare termică pentru 

valorificarea potențialului energetic a reziduurilor de tip 

RDF/ SRF din instalațiile de sortare și tratare mecanică, sau a 

accesului la o astfel de instalatie 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme - începând cu 2021 

Obiectivul este asigurat datorită existenței și funcționării 

depozitului conform de la Săcele. Capacitatea de depozitare a 

celulei 3 a fost atinsă deja în cursul anului 2020, când trebuia pusă 

în funcțiune și celula 4. Pentru perioada de planificare acoperită de 
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Obiectiv/Tintă pentru conformare Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor 

Planul Județean de Gestinare a Deșeurilor Brașov (2020-2025) dar 

și după această perioadă, necesarul de capacitate va fi asigurat de 

depozitul conform existent (în cazul în care următoarele celule vor 

fi autorizate în condițiile legii), sau de capacități noi, realizate de 

administrația publică, dacă legislația o va permite. 

Implementarea colectării separate a 

deșeurilor periculoase menajere și a 

deșeurilor voluminoase – începând cu 

2021 

Acest obiectiv este realizabil chiar și în condițiile sistemului 

actual de gestionare prin măsuri instituționale și 

administrative care să asigure impunerea cerințelor de 

colectare  separată a acestor deșeuri în contractele de 

delegare a serviciului de salubrizare și monitorizarea strictă 

a indicatorilor de performanță impuși pentru colectarea 

separată a deșeurilor municipale periculoase și a celor 

voluminoase.  

In vederea implementării prevederilor legislative în vigoare 

se poate asigura  realizarea în fiecare UAT urban a unor 

puncte/centre de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri 

prin aport voluntar. 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări eșalonat, astfel: 

- minimum 70% din cantitatea de 

deșeuri provenite din activitățile de 

construcții începând din anul 2021. 

Acest obiectiv nu se poate atinge la nivelul prevăzut prin lege 

pentru anul 2020, fiind necesare măsuri atât de ordin 

administrativ (impunerea colectării deșeurilor care provin de 

la populație de către operatorul de salubrizare) dar și prin 

asigurarea infrastructurii necesare pentru colectarea, stocarea 

temporară și tratarea acestor deșeuri, cel puțin în localitățile 

urbane. 

Măsurile investiționale care se pot impune pentru atingerea 

acestei ținte sunt: 

- Inființarea unor centre de colectare a deșeurilor 

nepericuloase din deșeurile de construcții și demolări 

provenite de la agenți economici, în unele din locațiile în care 

sunt aduse și DEEE-urile/ deșeurile voluminoase/ deșeurile 

periculoase menajere (cele înființate în localitățile urbane) și 

dotarea cu echipamente de concasare și stocare temporară 

- Construirea unor platforme de tratare/valorificare/reciclare 

a deșeurilor inerte, cel puțin câte unul în fiecare zonă de 

colectare. 

- Stabilirea unor măsuri de autorizare și control a activităților 

de construcție și demolări care să permită monitorizarea reală 

și adecvată a cantităților de deșeuri generate și a modului de 

gestionare a acestora 

 

Pe baza măsurilor prezentate în tabelul anterior, sunt definite 4 alternative de gestionare a 

deșeurilor municipale în județul Brașov: 

Tabel 7-17 Descrierea alternativelor 

Alternativa Descriere 

Alternativa 

“zero” 

Investițiile realizate prin PHARE CES și private. Se presupune că în 

anul 2019 toate instalațiile vor fi încă în operare, iar gradul de acoperire 

cu servicii de salubrizare va crește la 100% în 2023 
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Alternativa Descriere 

Alternativa 1 

(propusă prin 

PNGD) 

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 

implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 

instalație de sortare + instalație de compostare pentru deșeuri verzi + 

instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat + 

instalație tratare mecanică cu biouscare + închidere depozite neconforme 

Alternativa 2  

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 

implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 

instalație de sortare + instalație de compostare pentru deșeuri verzi + 

instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat + 

instalație tratare mecanică și digestie anaerobă pentru deșeuri reziduale 

+ închidere depozite neconforme 

Alternativa 3  

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 

implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 

instalație de sortare + instalație de compostare în sistem închis + 

instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat + 

instalații tratare mecanică și tratare biologică prin DA sau biouscare 

pentru deșeuri reziduale + închidere depozite neconforme 

 

7.3 Metodologie pentru analiza alternativelor 

În vederea alegerii alternativei celei mai avantajoase pentru gestionarea eficientă a deșeurilor și 

atingerea țintelor stabilite, analiza alternativelor propuse se realizează în baza următorului set de 

criterii: 

▪ Criterii cantitative, acestea cuprind: 

- evaluarea financiară a costurilor cu investițiile și a celor de operare; 

- cuantificarea impactul asupra mediului prin estimarea emisiilor nete exprimate în 

tone emisii CO2 echivalent; 

▪ Criterii calitative, acestea cuprind: 

- gradul de valorificare a deșeurilor; 

- riscul de piață; 

- conformitatea cu principiile economiei circulare; 

- alte criterii relevante la nivel județean. 

Evaluarea este realizată pentru toate alternativele analizate (minim 2 alternative și Alternativa 

„zero”) urmând a se selecta alternativa care obține punctajul cel mai ridicat. 

A. Modelarea fluxului de deșeuri 

Modelarea fluxului de deșeuri pentru cele trei alternative constă în următorii pași:  

▪ Prognoza de generare a deșeurilor municipale (secțiunea 5.3. și Anexa 3 la PJGD);  

▪ Stabilirea de ipoteze privind colectarea separată a deșeurilor municipale pe perioada 

planificării, precum și a ipotezelor privind funcționarea instalațiilor;  

▪ Calcularea fluxurilor de deșeuri colectate separat;  
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▪ Identificarea necesitaților de investiții pe baza fluxurilor de deșeuri și a capacitaților 

existente.  

 

Principalele ipoteze privind colectarea separată a deșeurilor care au fost luate în calcul pentru 

alternativele propuse (excepție Alternativa “0”) sunt: 

▪ S-a considerat un procent de acoperire cu servicii de salubrizare de 100% începând din 

2023; 

▪ Colectarea deșeurilor reciclabile menajere și similare se realizează cu 20% impurități 

Suplimentar pentru Alternativele 1, 2 și 3 se consideră următoarele premise: 

o rata de capturare a deșeurilor reciclabile menajere este de 30% în 2021, 35% în 2022, 40% 

în 2023,70% în perioada 2024-2029, 75% în perioada 2030-2034, 80% în perioada 2035-

2050; 

o din această rată de colectare se consideră că o parte este atinsă prin aport voluntar: 1% în 

mediul rural și 5% în mediul urban; 

o rata de capturare a deșeurilor reciclabile similare este de 30% în 2021,  40% în 2022, 50% 

în 2023,60% în 2024, 65% în 2025, 70% începând din 2026; 

o colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la populație și similare se implementează 

atât în mediul urban cât și în rural începând din 2024, cu o rată de: 

▪ în mediul rural 30% în perioada 2024-2029, 40% în perioada 2030-2034, 

50% începând din 2035, cu maxim 2% impurități; 

▪ în mediul urban și de la agenți economici 60% în perioada 2024-2029, 70% 

în perioada 2030-2034, 80% începând din 2035, cu maxim 2% impurități; 

o Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din parcuri și grădini cu o rată de 30% în 

2022, 50% în 2023 și apoi 100% începând din 2024, cu 2% impurități; 

o Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din piețe începând din 2024, cu o rată de 

80% până în 2029, 90% în perioada 2030-2034 și apoi creștere la 95% din 2035 până la 

sfărșitul prognozei, cu 2% impurități; 

o Colectarea separată a deșeurilor periculoase și voluminoase cu o rată de colectare de 70% 

din 2023; 

Pentru instalațiile de tratare a deșeurilor se consideră următoarele ipoteze: 

▪ Din stația de sortare rezultă 5% deșeuri nereciclabile, dar valorificabile energetic;  

▪ Randamentul stației de sortare este de 75% până în 2029 și apoi crește la cca 84% începând 

din 2030 (95% hârtie/carton, 95% sticlă, 98% metal, 60% plastic). 

▪ Pentru alternativa 1 

o Toate instalațiile existente, realizate prin PHARE sunt funcționale până în 2023 inclusiv, 

din 2024 intră în funcțiune noile instalații; în cadrul SMID nu vor fi integrate niciuna din 

aceste instalații; 

o Deșeurile colectate sunt transferate prin 2 stații de transfer, una la Făgăraș (care să acopere 

zona Victoria și zona Făgăraș) și una la Rupea (care va acoperi zona de nord a județului). 

o Deșeurile verzi colectate separat din parcuri și grădini sunt tratate în instalațiile de 

compostare (propuse a se realiza în stațiile de transfer și una în CMID, capacitate totală de 

cca 3000 t/an), cu producere compost cca 45%; 

o Deșeurile reciclabile vor fi sortate într-o stație de sortare centralizată, amenajată în cadrul 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) amenajat în cadrul zonei centrale, 
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cu capacitate totală de cca 52.000 t/an; se obțin min 5% deșeuri valorificabile energetic, iar 

reziduurile sunt transferate către stația TMB); 

o Biodeșeurile colectate separat de la populație, agenți economici, piețe se tratează prin 

digestie anaerobă (într-o instalația cu capacitate de cca 77.800 t/an) cu producere biogaz și 

digestat cca 63% care se compostează/maturează pentru producere fertilizant; biogazul se 

valorifică energetic în instalații de cogenerare. 

o Deșeurile reziduale (de la populație, similare, din piețe, parcuri și grădini, inclusiv deșeurile 

stradale) sunt tratate  într-o instalație TMB cu biouscare (cu capacitate de cca 78.000 t/an, 

amenajată în cadrul CMID, deservind întregul județ) cu obținerea de cca 13% reciclabile 

și 35% RDF și tratare biologică prin biouscare a fracției organice; reziduurile se elimină pe 

depozit; 

o Deșeurile valorificabile energetic rezultate din stația de sortare și TMB se valorifică termic 

în instalații specializate.  

o Deșeurile stradale sunt tratate în instalațiile TMB în procent de 90%; restul se elimină direct 

pe depozit, fiind considerate inerte (10%); 

o Reziduurile nevalorificabile se elimină pe depozitul existent. 

o Inchiderea depozitelor neconforme urbane Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, 

Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. 

▪ Pentru alternativa 2 

o Toate instalațiile existente, realizate prin PHARE sunt funcționale până în 2023 inclusiv, 

din 2024 intră în funcțiune noile instalații; în cadrul SMID nu vor fi integrate niciuna din 

aceste instalații; 

o Deșeurile colectate sunt transferate prin 2 stații de transfer, una la Făgăraș (care să acopere 

zona Victoria și zona Făgăraș) și una la Rupea (care va acoperi zona de nord a județului). 

o Deșeurile verzi colectate separat din parcuri și grădini sunt tratate în instalațiile de 

compostare (propuse a se realiza în stațiile de transfer și una în CMID, capacitate totală de 

cca 3000 t/an), cu producere compost cca 45%; 

o Deșeurile reciclabile vor fi sortate într-o stație de sortare centralizată, amenajată în cadrul 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) amenajat în cadrul zonei centrale, 

cu capacitate totală de cca 52.000 t/an; se obțin min 5% deșeuri valorificabile energetic, iar 

reziduurile sunt transferate către stația TMB); 

o Biodeșeurile colectate separat de la populație, agenți economici, piețe se tratează prin 

digestie anaerobă (într-o instalația cu capacitate de cca 77.800 t/an) cu producere biogaz și 

digestat cca 63% care se compostează/maturează pentru producere fertilizant; biogazul se 

valorifică energetic în instalații de cogenerare. 

o Deșeurile reziduale (de la populație, similare, din piețe, parcuri și grădini, inclusiv deșeurile 

stradale) sunt tratate într-o instalație TMB cu digestie anaerobă (cu capacitate de cca 80.000 

t/an, amenajată în cadrul CMID, care va deservi întreg județul), cu producere de cca 35% 

RDF, cca 13%  reciclabile, cca 45% fracție organică care se supune apoi unei fermentări 

anaerobe într-o instalatie de digestie anaerobă (capacitate necesară cca 35.000 t/an), cu 
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producere biogaz și digestat care se maturează/usucă ulterior pentru producere de CLO 

(folosit ca material de acoperire); biogazul se valorifică energetic în instalații de 

cogenerare. Reziduurile se elimină pe depozit 

o Deșeurile valorificabile energetic rezultate din stația de sortare și TMB se valorifică termic 

în instalații specializate.  

o Deșeurile stradale sunt tratate în instalațiile TMB în procent de 90%; restul se elimină direct 

pe depozit, fiind considerate inerte (10%); 

o Reziduurile nevalorificabile se elimină pe depozitul existent. 

o Inchiderea depozitelor neconforme urbane Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, 

Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. 

▪ Pentru alternativa 3 

o Toate instalațiile existente, realizate prin PHARE sunt funcționale până în 2023 inclusiv, 

din 2024 intră în funcțiune noile instalații; în cadrul SMID nu vor fi integrate niciuna din 

aceste instalații; 

o Deșeurile colectate sunt transferate printr-o stație de transfer, la Rupea (care va acoperi 

zona de nord a județului). 

o Deșeurile verzi colectate separat din parcuri și grădini sunt tratate în instalațiile de 

compostare (propuse a se realiza în stația de transfer și în instalațiile centralizate), cu 

producere compost cca 45%; 

o Deșeurile reciclabile vor fi sortate în 2 stații de sortare, amenajate în cadrul CMID-urilor 

amenajate în zona vestică a județului (Făgăraș) și respectiv, în zona centrală, cu capacitate 

totală de cca 52.000 t/an; se obțin min 5% deșeuri valorificabile energetic, iar reziduurile 

sunt transferate către stațiile de tratare mecanică pentru reziduale); 

o Biodeșeurile colectate separat de la populație, agenți economici, piețe se tratează prin 

digestie anaerobă (capacitate de cca 69.000 t/an) și compostare în sistem închis (capacitate 

de cca 10.500 t/an). 

o Deșeurile reziduale (de la populație, similare, din piețe, parcuri și grădini, inclusiv deșeurile 

stradale) sunt tratate astfel: 

▪ într-o instalație de tratare mecanică și tratare biologică cu digestie anaerobă (cu 

capacitate de cca 67.000 t/an, amenajată în cadrul CMID din zona centrală (care va 

deservi această zonă, inclusiv municipiul Brașov), cu producere 7% deșeuri 

reciclabile (plastic și metal), cca 35% RDF, cca 13%  reciclabile, cca 45% fracție 

organică care se supune apoi unei fermentări anaerobe într-o instalatie de digestie 

anaerobă (capacitate necesară cca 30.000 t/an), cu producere biogaz și digestat care 

se maturează/usucă ulterior pentru producere de CLO (folosit ca material de 

acoperire); biogazul se valorifică energetic în instalații de cogenerare. Reziduurile 

se elimină pe depozit 

▪ într-o instalație tratare mecanică și tratare biologică cu biouscare (cu capacitate de 

cca 11.500 t/an, amenajată pe un amplasament în zona vestică a județului, pentru a 

deservi zonele Victoria, Făgăraș și Rupea) cu obținerea de cca 13% reciclabile și 
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35% RDF și tratare biologică prin biouscare a fracției organice; reziduurile se 

elimină pe depozit; 

o Deșeurile valorificabile energetic rezultate din stația de sortare și TMB se valorifică termic 

în instalații specializate.  

o Deșeurile stradale sunt tratate în instalațiile TMB în procent de 90%; restul se elimină direct 

pe depozit, fiind considerate inerte (10%); 

o Reziduurile nevalorificabile se elimină pe depozitul existent. 

o Inchiderea depozitelor neconforme urbane Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, 

Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. 

B. Evaluarea financiară a alternativelor 

Evaluarea financiară a alternativelor are scopul de a identifica și de a cuantifica costurile de 

investiție și costurile de operare și întreținere, pentru fiecare dintre cele 4 alternative, în vederea 

fundamentării alegerii alternativei optime din punct de vedere financiar. 

În modelarea financiară a alternativelor analizate au fost parcurși următorii pași: 

▪ Determinarea unor costuri unitare pe tonă de deșeu, atât pentru investiții cât și pentru 

operare și întreținere;  

▪ Costurile de operare și întreținere pentru activitățile de colectare și transport și sortare vor 

fi acoperite atât din tariful plătit de către utilizatorii sistemului, cât și de către organizațiile 

de transfer de responsabilitate pentru deșeurile de ambalaje; 

▪ Determinarea costurilor de investiție (notate CAPEX) utilizând costurile unitare și 

capacitățile planificate a fi realizate, repartizarea acestor costuri în perioada de 

implementare, în conformitate cu ipotezele prezentate în continuare; 

▪ Determinarea costurilor de operare și întreținere (notate O&M, respectiv OPEX), în funcție 

de graficul de implementare și specificul fiecărei activități și de cantitățile intrate în fiecare 

instalație / stație; 

Metodologia folosită în determinarea costurilor de investiție și a costurilor de operare și 

întreținere în vederea evaluării financiare a alternativelor s-a avut în vedere parcurgerea a 3 etape, 

după cum urmează: 

Etapa 1. Analiza costurilor de investiții, prin: 

a. Identificarea/Definirea costurilor de investiție 

Costurile de investiții (CAPEX) reprezintă toate costurile investiționale necesare implementării 

Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor Braşov (PJGD Braşov). Acestea sunt definite și 

analizate pe următoarele structuri de costuri: 

1. Colectare și transport 

2. Infrastructuri fixe: 

2.1. Stație de transfer 

2.2. Stații de compostare 

2.3. Stații de sortare 

2.4. Tratare mecanică + digestie anaerobă 

2.5. Tratare mecanică + biouscare 
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2.6. Digestia anaerobă 

3. Depozitare 

4. Închidere depozite existente  

5. Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.) 

b. Cuantificarea costurilor de investiție 

Pentru fiecare categorie de costuri s-au luat în considerare necesitatea de investiții noi aferente 

fiecărei alternative. 

Costurile cu investițiile noi sunt determinate în funcție de capacitatea investiție (tone/an) pentru 

fiecare alternativă de investiții propusă, la care se aplică un cost de investiție unitar. Costurile 

unitare de investiție sunt considerate cele din Studiul ”Identification of future waste management 

projects (2014 – 2020)”, elaborat de Consorțiul ENVIROPLAN, Loius Berger, KOCKS, 2012, 

JASPERS (Studiul Eunomia), precum și nivelul prețurilor pe piață a echipamentelor ce fac obiectul 

investițiilor noi (pentru componenta de colectare). 

Costurile cu pregătirea investiției se consideră 5% din costurile cu implementarea propriu-zisă a 

investiției. 

c. Proiecția costurilor de investiție pe perioada 2020-2050, perioadă echivalentă proiecției 

deșeurilor municipale 

Perioada de realizare a investițiilor propriu-zise aferente PJGD Braşov este considerată 3 ani, în 

perioada 2021 – 2023. Eșalonarea investiției s-a realizat, în conformitate cu Metodologia de 

realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD), avându-se în vedere 

eșalonarea CAPEX, astfel: 

- Pregătirea investițiilor (ex.: serviciile de proiectare) – 3 ani (2021-2023) 

- Implementarea propriu-zisă a investiției – 3 ani (anul 2021 – 202340), astfel: 

o primul an 10% din costurile de investiție; 

o al doilea an 60% din costurile de investiție. 

o al treilea an 30% din costurile de investiţie 

În ceea ce privește reinvestițiile aferente investițiile noi, s-au luat în considerare următoarele: 

- Containerele, recipientele pentru colectare și pubelele vor fi înlocuite la o durată de 4 ani; 

- Puncte de colectare pentru deşeurile din construcţii şi demolări vor fi înlocuite la o durată de 

12 ani; 

- Alte utilaje și autogunoierele aferente componentei de colectare vor fi înlocuite la o durată de 

10 ani/ 6 ani, după caz 

- Echipamentele și utilajele aferente componentelor de compostare, sotare, tratare și depozitare 

vor fi înlocuite la o durată de 18 ani; 

- Construcțiile au o durată de viață de 36 ani. 

Etapa 2. Analiza costurilor de operare și de întreținere, prin: 

 

40 Investițiile aferente componentelor de colectare, sortare, compostare și tratare , depozitare sunt prevăzute pe 

perioada 2021 – 2023; 
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a. Identificarea/Definirea costurilor de operare și de întreținere 

Costurile de operare și de întreținere (OPEX) reprezintă toate costurile investiționale necesare 

implementării Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor Braşov. Acestea sunt definite și 

analizate pe următoarea pe structură de costuri: 

1. Colectare și transport: 

1.1. Cost colectare și transfer deșeuri reziduale 

1.2. Cost colectare și transfer deșeuri biodegradabil 

1.3. Cost colectare și transfer deșeuri reciclabil 

2. Tratare: 

2.1. Cost sortare 

2.2. Cost transfer 

2.3. Cost compostare 

2.4. Cost TM 

2.5. Cost TMB cu biouscare 

2.6. Cost digestie anaerobă 

3. Depozitare: 

3.1 Cost depozitare 

4. Costuri cu contribuția pentru economia circulară. 

b. Cuantificarea costurilor de operare și de întreținere 

Determinarea costurilor de operare și întreținere pentru componentele de cost care conțin investiții 

noi (propuse în PJGD) s-a efectuat pe baza Studiului ”Identification of future waste management 

projects (2014 – 2020)”, elaborat de Consorțiul ENVIROPLAN, Loius Berger, KOCKS, 2012, 

JASPERS (Studiul Eunomia). Pentru componentele de cost care nu reprezintă investiții noi sunt 

păstrate costurile existente, prezentate în opțiunea fără proiect, respectiv alternativa „zero”.. 

c. Proiecția costurilor de operare și de întreținere pe perioada 2020-2050, perioadă 

echivalentă proiecției deșeurilor municipale. 

Proiecția costurilor unitare de operare și de întreținere s-a realizat prin ajustarea anuală a costurilor 

unitare din anul de bază 2019, cu rata inflației prognozată, iar costurilor totale pe fiecare 

componentă a fost prognozat pe baza costului unitar aplicat cantităților de deșeuri prognozate pe 

fiecare componentă. Din anul 2024 cand se consideră că toată infrastructura este funcţională, s-au 

luat în considerare costuri de operare şi întreţinere pe componente din Studiul”Identification of 

future waste management projects (2014 – 2020)”, elaborat de Consorțiul ENVIROPLAN, Loius 

Berger, KOCKS, 2012, JASPERS (Studiul Eunomia) 

Etapa 3. Evaluarea financiară a alternativelor 

În vederea evaluării financiare a alternativelor se va utiliza valoarea totală CAPEX și valoarea 

OPEX (euro/an) aferente fiecărei alternative, estimate la nivelul anului în care se consideră toate 

capacitățile operaționale 100%, respectiv anul 2024. 

7.3.1 Alternativa „zero“ 

Alternativa „zero” prezintă situația existentă, respectiv ia în considerare investițiile realizate în 

cadrul proiectelor PHARE CES de unele UAT-uri din județ, precum și investițiile private ale unor 

operatori economici. 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
278 

Actualmente salubrizarea marii părți a UAT-urilor din județ este realizată de 22 de operatori de 

salubrizare. Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare se realizează atât în mediul urban 

cât și în mediul rural, în modalități diferite însă; astfel, in mediul urban zonele de blocuri, 

colectarea reciclabilelor se în containere de 1,1 mc în punctele de colectare amenajate, iar în zonele 

de case se realizează din poartă în poartă (pentru hârtie/carton, plastic și metal) și în puncte de 

colectare (igloo-uri) pentru sticlă, astfel: 

• UAT-uri care colecteaza 4 fractii separate de reciclabile-15; 

• UAT-uri care colecteaza 3 fractii separate de reciclabile- 6; 

• UAT-uri care colecteaza 2 fractii separate de reciclabile- 18; 

• UAT-uri care nu colecteaza separat reciclabilele- 7. 

La nivelul județului Brașov colectarea deșeurilor din servicii publice (parcuri și grădini, piețe, 

stradale) se realizează în general doar în mediul urban, fie prin operatori economici autorizați, fi 

prin servicii publice ale UAT-urilor. 

Transportul deșeurilor colectate se realizează, după caz, la instalațiile de tratare fie direct, fie prin 

intermediul celor 2 stații de transfer funcționale, ST Prejmer și ST Victoria. Tratarea deșeurilor 

reciclabile colectate separat sau amestecate se realizează în cele 5 stații de sortare pentru deșeuri 

municipale, acum în operare, din care 3 realizate prin proiecte PHARE CES și 2 din surse private. 

Din totalul capacității de sortare existente (135.800 t/an) la nivelul anului 2018 a fost acoperită 

54%, dar în majoritate cu deșeuri reciclabile amestecate, randamentul de sortare (în materiale 

recilabile) fiind extrem de mic (0,001%).  

In ceea ce privește deșeurile vegetale care se colectează pe raza județului, în principal sunt deșeuri 

din parcuri și gradini, acest lucru se realizează în principal doar în unele UAT-uri din jurul celor 2 

instalații de compostare existente, cea de la Victoria și cea de la Prejmer. În restul județului nu se 

colectează deșeuri verzi. Din totalul capacității de compostare existente . 

Deșeurile colectate în amestec sunt transportate direct la depozitul conform FIN-ECO SA din 

Săcele sau, în cazul celor din zona Victoria, la depozitul DEDMI Cristian, jud. Sibiu. 

Pentru perioada de planificare, 2020-2050 ipotezele asumate în cazul alternativei 0 sunt: 

• Rata de colectare pentru deșeurile reciclabile din deșeuri menajere și similare va fi de 20% 

în anul 2019, 25% în 2021 și 2022, 50% începând din 2023. De asemenea, colectarea 

deșeurilor reciclabile se va realiza în proporție mică (1% în mediul rural și 5% în mediul 

urban) prin colectarea separată a altor operatori autorizați; colectarea fluxurilor speciale 

(deșeurilor voluminoase și periculoase) se va realiza în procent de 70% din generat; 

• Nu se colectează separat biodeșeurile din deșeuri menajere, similare și din piețe, cu 

excepția unor zone foarte mici (Prejmer și Victoria), unde se colectează sporadic deșeuri 

verzi din parcuri și grădini; 

Depozitele de deșeuri urbane neconforme vor fi închise și ecologizate: Făgăraș,Victoria, Rupea, 

Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal prin proiecte AFM aprobate deja. Închiderea 

depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a 

demarat procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri ale Primăriei. 

Mai jos sunt prezentate fluxurile de gestionare a deșeurilor în anul 2019, precum și în anul 2025, 

anul în care trebuie atinse următoarele ținte de reciclare impuse. 
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Figura  7-6 Schema fluxului tehnologic 2019, Alternativa zero 

 

Figura  7-7 Flux tehnologic 2025, Alternativa zero 
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A. Evaluarea financiară a alternativei 

a. Costurile de investiții 

Costurile cu investițiile aferente Alternativei „zero” cuprind investiții necesare în componenta de 

colectare. Investițiile noi aferente componentei de colectare sunt redate mai jos: 

Tabel 7-18 Investițiile noi aferente componentei de colectare – Alternativa 0 

 

Investițiile noi aferente componentei de depozitare sunt redate mai jos: 

Tabel 7-19 Investițiile noi aferente componentei de depozitare- Alternativa 0 

 

Costurile totale cu investițiile noi şi reinvestiţiile la investiţiile noi pentru Alternativa 0 sunt 

prezentate mai jos: 

Tabel 7-20 Costurile totale cu investițiile noi pentru Alternativa „zero” 

Nr. 

crt. 
Structura de costuri cu investițiile noi 

Total investiție 

(€) 

1 Colectare și transport 26.649.775,00 

2 Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4), din care: 0,00 

2.1 Stații de transfer 0,00 

2.2 Stație de compostare 0,00 

2.3 Stație de sortare 0,00 

2.4 Stație de tratare - TMB cu biouscare 0,00 

Nr. 

crt.
Denumire investitii Cantitate UM PU EURO TOTAL EURO 

Încadrare Catalog mijloace 

fixe grupa (ani)

Durata de 

amortizare 

(ani)

Amortizare 

anuala 

(Euro/an)

2021 2022 2023

10% 60% 30%

1.1 5.967.000,00 304.200,00 1.825.200,00 3.837.600,00

1.1.1 Construcții: 3.042.000,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

Platformă betonată (200-400 mp) inclusiv împrejmuire 65 buc. 46.800,00 3.042.000,00 1.1.5.1: 24-36 ani 36 84.500,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

1.1.2 Utilaje și echipamente, din care: 2.925.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00

Containere 24-30 mc - câte 5 pentru fiecare amplasament 325 buc. 6.000,00 1.950.000,00 2.1.24.6: 6-10 ani 10 195.000,00 1.950.000,00

Cântar metalic - 1 pentru fiecare amplasament 65 buc. 15.000,00 975.000,00 2.2.1.1.2: 4-6 ani 6 162.500,00 975.000,00

1.3 Recipiente pentru colectarea deșeurilor: 6.762.775,00 6.762.775,00

1.3.1 Recipiente pentru colectare separată a reciclabilelor 4.961.050,00 4.961.050,00

Recipiente - 240 l 177.650 buc. 20,00 3.553.000,00 ob. inv. - schimbare la 4 ani 4 888.250,00 3.553.000,00

Recipiente - 1,1 mc 9.387 buc. 150,00 1.408.050,00 4 352.012,50 1.408.050,00

1.3.2 Recipiente pentru colectare reziduale 1.801.725,00 1.801.725,00

Recipiente - 1,1 mc 3.129 buc. 150,00 469.350,00 ob. inv. - schimbare la 4 ani 4 117.337,50 469.350,00

Recipiente - 120 l 88.825 buc. 15,00 1.332.375,00 4 333.093,75 1.332.375,00

1.4 7.462.000,00 245.000,00 1.470.000,00 5.747.000,00

1.4.1 Construcții: 2.450.000,00 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

Platformă betonată - împrejmuire 7 buc. 350.000,00 2.450.000,00 1.1.5.1: 24-36 ani 36 68.055,56 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

1.4.2 Utilaje și echipamente, din care: 5.012.000,00 5.012.000,00

Stație mobilă de concasare și sortare 7 buc. 330.000,00 2.310.000,00 10 231.000,00 2.310.000,00

Containere metalice - 24-30 mc 7 buc. 6.000,00 42.000,00 10 4.200,00 42.000,00

Mașină de transport cu container - 24-30 mc 7 buc. 150.000,00 1.050.000,00 10 105.000,00 1.050.000,00

Încărcător frontal 7 buc. 130.000,00 910.000,00 10 91.000,00 910.000,00

Excavator pe șenile 7 buc. 100.000,00 700.000,00 10 70.000,00 700.000,00

1.5
Infiintare puncte colectare anti-ursi si Modernizare 

puncte de colectare existente :
6.458.000,00 10 6.458.000,00

Infiintare puncte colectare anti-ursi si Platforme închise 

(mediul urban - blocuri)
3.229 buc. 2.000,00 6.458.000,00 2.1.24.7: 12-18 ani 12 538.166,67 6.458.000,00

26.649.775,00 549.200,00 3.295.200,00 22.805.375,00

2 274.600,00 1.1.5.1: 24-36 ani 36 7.627,78 27.460,00 27.460,00 27.460,00

26.924.375,00 576.660,00 3.322.660,00 22.832.835,00

INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

Centre speciale de colectare voluminoase, DEE, baterii, etc.

d
in

 c
ar

e

Puncte de colectare și tratare deșeuri provenite din construcții și demolări

2.1.24.6: 6-10 ani

TOTAL  INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

Alte costuri (PT, AT, supervizare, etc.)

TOTAL  GENERAL INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

10% 60% 30%

Investiții - INCHIDERE DEPOZIT EXISTENT Valoare euro FTVA

Incadrare Catalog 

mijloace fixe grupa-

perioada in ani

Durata de 

amortizare 

(ani)

Amortizare 

anuala 

(Euro/an)

2021 2022 2023

Total investiție de realizat, din care: 11.718.030,18 1.171.803,02 7.030.818,11 3.515.409,06

Construcții 11.483.670,00 1.10 (24-36 ani) 36 318.990,83 1.148.367,00 6.890.202,00 3.445.101,00

Utilaje și echipamente 234.360,18 2.1.24.7 (12-18 ani) 18 13.020,01 23.436,02 140.616,11 70.308,06

Reinvestiții investiții noi

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.) 585.901,51 1.5.9 (20-30 ani) 30 19.530,05 58.590,15 58.590,15 58.590,15

TOTAL COSTURI INVESTIȚII INCHIDERE DEPOZIT EXISTENT 1.230.393,17 7.089.408,26 3.573.999,21

INVESTIȚII NOI INCHIDERE DEPOZIT EXISTENT
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2.5 Digestie anaeroba   0,00 

2.6 Instalatie de incinerare   0,00 

3 Depozitare 0,00 

4 Închidere depozite existente 11.718.030,18 

5 Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.) 274.600,00 

TOTAL (1+2+3+4+5) 38.642.405,18     
Nr. 

crt. 
Structura de costuri cu reinvestitiile la investițiile noi 

Total investiție 

(€) 

1 Colectare și transport 86.419.531,16 

2 Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4), din care: 0,00 

2.1 Stații de transfer 0,00 

2.2 Stație de compostare 0,00 

2.3 Stație de sortare 0,00 

2.4 Stație de tratare - TMB cu biouscare 0,00 

2.5 Digestie anaeroba 0,00 

2.6 Instalatie de incinerare 0,00 

3 Depozitare 0,00 

4 Închidere depozite existente 368.622,10 

5 Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.) 0,00 

TOTAL (1+2+3+4+5) 86.788.153,26 

 

b. Costurile de operare 

Costurile de operare și întreținere sunt analizate din perspectiva estimării costurilor necesare a fi 

acoperite din tarifele aplicate populației și operatorilor economici. 

Determinarea costurilor totale de operare și întreținere s-a făcut prin multiplicarea costurilor medii 

unitare aferente fiecărei activități și a cantităților planificate a fi colectate, tratate, respectiv 

depozitate. De asemenea, au fost luate în considerare veniturile înregistrate din valorificarea 

deșeurilor, în vederea determinării costurilor nete de operare. 

Costurile brute medii de operare și întreținere unitare folosite sunt preluate din hotărârile de 

consiliu local cu privire la stabilirea tarifelor maximale aplicate de către operatori la nivelul 

anului 2019. La nivelul anului 2024, cand se presupune că investiţiile în componenta de colectare 

sunt funcţionale s-au folosit următoarel costuri de operare: 

Tabel 7-21 Costuri brute de operare, anul 2024- Alternativa “0” 
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Mai jos, sunt prezentate costurile nete de operare și întreținere (OPEX) medii pe perioada 2020-

2050.  

Denumire componenta

Valoare 

unitara 

costuri de 

operare  2024 

(euro/tona)

Costuri cu 

amortizare

a 2024 

(euro/tona)

Cost total 

unitar 

2024 

(euro/tona)

Colectare deseuri reziduale si 

biodegradabile
34,95             5,51          40,46         

Colectare deseuri reciclabile 39,72             35,32         75,04         

Transfer 20,00             20,00         

Compostare -                -            

Sortare 39,72             39,72         

Depozitare 25,00             25,00         

Economia circulară 16,33             16,33         
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Tabel 7-22 Costurile nete de operare și întreținere la nivelul anului 2020-2050 – Alternativa 0  

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 65,28 142.902,04 9.327.934,35 96,70 143.717,21 13.897.377,68 109,35 142.968,63 15.633.339,86 123,92 141.440,46 17.527.650,39 146,45 139.925,50 20.491.816,32 165,30 139.920,94 23.129.436,07 189,10 139.914,01 26.457.539,69

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,71 7.422,13 265.044,21 49,84 30.634,61 1.526.806,37 56,93 30.474,79 1.734.878,39 65,05 30.148,88 1.961.051,90 74,33 29.825,94 2.216.886,99 84,93 29.824,80 2.532.890,30 97,03 29.823,49 2.893.859,33

c Costuri cu depozitarea 14,23 130.249,08 1.853.444,37 18,27 112.293,41 2.051.600,65 20,60 111.794,90 2.302.974,96 23,27 110.778,27 2.577.810,42 26,31 109.770,90 2.888.072,40 29,80 109.767,33 3.271.066,37 33,75 109.763,21 3.704.508,26

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 130.249,08 2.152.877,31 14,08 130.249,08 1.833.361,84 16,33 111.794,90 1.825.222,87 16,33 110.778,27 1.808.624,87 16,33 109.770,90 1.792.177,97 16,33 109.767,33 1.792.119,64 16,33 109.763,21 1.792.052,37

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

77,96 5.945,91 463.532,87 98,65 24.570,22 2.423.789,97 112,70 24.422,58 2.752.530,73 128,76 24.121,35 3.105.884,05 147,11 23.822,88 3.504.548,88 168,07 23.821,96 4.003.672,42 192,01 23.820,62 4.573.804,30

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 3.457,62 44.037,15 21,85 14.406,53 314.723,90 24,7 14.319,97 353.749,32 28,02 14.143,34 396.326,77 33,41 13.968,34 466.688,41 37,69 13.967,80 526.483,86 42,54 13.967,01 594.191,89

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 28,89 79.276,55 2.290.395,57 36,72 79.468,17 2.918.088,75 41,95 79.231,08 3.324.005,62 47,93 78.749,16 3.774.593,04 54,76 78.272,32 4.286.264,30 62,57 78.269,82 4.896.957,02 71,48 78.268,60 5.594.979,70

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,71 4.123,20 147.239,54 49,84 16.982,57 846.398,78 56,93 16.918,29 963.129,61 65,05 16.787,42 1.091.947,52 74,33 16.657,72 1.238.126,24 84,93 16.657,09 1.414.614,08 97,03 16.656,72 1.616.249,71

c Costuri cu depozitarea 14,23 72.357,04 1.029.640,69 18,27 62.250,86 1.137.323,19 20,60 62.063,70 1.278.512,30 23,27 61.683,25 1.435.369,30 26,31 61.306,79 1.612.981,73 29,80 61.304,83 1.826.883,91 33,75 61.303,86 2.069.005,34

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 72.357,04 1.195.984,14 14,08 72.204,74 1.016.340,55 16,33 62.063,70 1.013.284,96 16,33 61.683,25 1.007.073,52 16,33 61.306,79 1.000.927,23 16,33 61.304,83 1.000.895,17 16,33 61.303,86 1.000.879,38

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

77,96 3.298,56 257.150,19 98,65 13.586,06 1.340.230,25 112,70 13.534,63 1.525.411,49 128,76 13.429,93 1.729.248,84 147,11 13.326,18 1.960.394,24 168,07 13.325,67 2.239.598,58 192,01 13.325,38 2.558.609,21

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 1.918,15 24.430,12 21,85 7.966,07 174.026,01 24,7 7.935,91 196.042,60 28,02 7.874,52 220.661,04 33,41 7.813,69 261.058,79 37,69 7.813,39 294.507,74 42,54 7.813,22 332.393,94

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 52,29 222.178,59 11.618.329,92 75,34 223.185,37 16.815.466,43 85,32 222.199,71 18.957.345,48 96,74 220.189,62 21.302.243,43 113,56 218.197,82 24.778.080,62 128,45 218.190,76 28.026.393,09 146,91 218.182,61 32.052.519,39

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,71 11.555,59 412.650,06 49,84 47.695,35 2.377.100,61 56,93 47.446,52 2.701.050,08 65,05 46.939,10 3.053.181,96 74,33 46.436,32 3.451.494,25 84,93 46.434,54 3.943.483,07 97,03 46.432,50 4.505.479,47

c Costuri cu depozitarea 14,23 202.786,13 2.885.646,68 18,27 174.830,77 3.194.158,23 20,60 174.054,64 3.585.525,49 23,27 172.471,84 4.013.419,66 26,31 170.903,45 4.496.469,74 29,80 170.897,89 5.092.757,01 33,75 170.891,47 5.767.587,16

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 202.786,13 3.351.836,92 14,08 202.786,13 2.854.379,98 16,33 174.054,64 2.841.708,33 16,33 172.471,84 2.815.866,73 16,33 170.903,45 2.790.260,39 16,33 170.897,89 2.790.169,57 16,33 170.891,47 2.790.064,84

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

77,96 9.244,47 720.683,06 98,65 38.156,28 3.764.020,22 112,70 37.957,21 4.277.942,22 128,76 37.551,28 4.835.132,89 147,11 37.149,05 5.464.943,12 168,07 37.147,63 6.243.271,00 192,01 37.146,00 7.132.413,51

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 5.375,77 68.467,27 21,85 22.372,60 488.749,90 24,7 22.255,88 549.791,92 28,02 22.017,86 616.987,81 33,41 21.782,02 727.747,20 37,69 21.781,19 820.991,60 42,54 21.780,23 926.585,83

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

AGENTI ECONOMICI

TOTAL SISTEM

35.516.305,00

116,87 134,39

32.788.540,14

Total cost net de operare (€/t) 78,67 94,04 104,67 150,27

17.479.313,25 20.988.335,13 23.257.895,24 25.732.591,08 29.323.614,68

39.852.802,74

2045

18.268.463,58 25.241.105,25 28.085.629,38 31.184.711,78

20402030 20352020 2025

75,59 84,39Total cost net de operare (€/t) 55,27 55,42 61,31 68,05

5.916.846,47 6.605.243,87

9.139.350,19

4.381.679,63 4.403.895,02 4.857.478,41 5.359.073,49

7.308.983,37 8.138.299,50

2045

4.663.259,94 5.918.151,27 6.578.932,50

2020 2025 2030 2035 2040

167,36 187,22Total cost net de operare (€ fara TVA/t) 91,61 115,30 128,63 144,04

23.417.716,39 26.195.356,10

27.388.953,68 30.725.512,3813.599.300,24 19.309.146,54 21.496.416,07 23.875.137,58

2040 2045

20.372.926,76

2020 2025 2030 2035

13.091.730,22 18.390.136,0216.570.632,67

POPULATIE 2050

34.847.959,65

29.679.963,46

212,13

2050

37.056.651,52

169,84

10.281.114,13

7.390.110,97

94,42

2050

45.115.650,86
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B. Verificarea modului de atingere a țintelor 

În figura următoare este prezentat modul în care prin Alternativa zero se atinge obiectivul de 

pregătire pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor municipale, pe perioada de prognoză 2019-

2050. 

Figura  7-8 Modul de atingere al obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor 

municipale, Alternativa zero 

 

Figura  7-9 Modul de atingere al obiectivului privind reducerea biodegradabilelor de la depozitare, 

Alternativa zero 

 

Analizând figurile de mai sus se pot concluziona următoarele: 
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• În ceea ce privește obiectivul de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor 

municipale, până în 2022 nu se poate atinge ținta conform Metodei 2, iar cele din 2025, 

2030 și 2035 nu se pot atinge. Rata de reciclare estimată a se realiza în cadrul acestei 

Alternative poate atinge maxim 55% la nivelul anilor 2022, 2023, 2024 (calculată prin 

Metoda 2 de calcul, în loc de 50% de atins în 2020), iar în perioada de planificare 2025-

2035, doar 18% față de țintele de 50% în 2025, 60% în 2030 și 65% în 2035; 

• În ceea ce privește reducerea la depozitare a cantității de deșeuri biodegradabile 

municipale, nici această țintă nu poate fi atinsă pe întreaga perioadă de prognoză, în lipsa 

colectării separate a biodeșeurilor și a unei/unor instalații dedicate care să trateze deșeurile 

reziduale   

• În conformitate cu fluxul de deșeuri prezentat mai sus, în anul 2025, în cazul alternativei 

0, circa 165.271 tone deșeuri sunt depozitate fără nicio tratate prealabilă. Aceasta înseamnă 

că în cazul alternativei 0 nu poate fi îndeplinit nici obiectivul referitor la depozitarea numai 

a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratate. 

• Cantitățile de deșeuri care ajung pe depozit sunt foarte ridicate, procentul de depozitare 

ajungând la 81% la nivelul anului 2025 (cu o medie de 82% pe perioada de prognoză, 2020-

2050, inclusiv după 2035, față de ținta de 10%). Modul de atingere a țintelor pe anii de 

referință este prezentat în tabelul următor: 
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Figura 7-21 Atingerea țintelor și obiectivelor în anii de referință, Alternativa 0 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040

Cantitate totală de deşeuri 

municipale generate

tone

215.615 215.562 215.441 215.244 215.047 214.062 212.051 210.059

Cantitate totala de deseuri 

reciclabile generate

tone

66.457 67.338 67.795 68.421 69.019 68.659 67.925 67.197

Cantitate totala de deseuri 

colectate

tone

214.628 215.222 215.441 215.243 215.047 214.061 212.051 210.059

cantitate totala de deseuri 

reciclabile colectate

tone

41.519 48.915 49.243 49.484 49.703 49.444 48.915 48.391

%

52 52 52 52 75 75 75 75

% realizat

62 73 73 72 72 72 72 72

Cantitatea totala de deseuri 

biodegradabile generate (fara 

hartie/carton)

tone

132.358 131.704 131.011 130.275 129.539 128.971 127.811 126.661

% 45 45 45 45 45 45 45 45

% realizat 0 0 0 0 0,05 0 0 0

Cantitate totală de deşeuri 

reciclate (din SS)

tone
29.663 35.201 35.440 35.614 35.772 35.585 35.204 34.827

Cantitate deseuri 

biodgeradabile colectate 

separat (care merg la SC) 

tone

60 60 60 60 60 60 60 60

Home composting tone

0 0 0 0 0 0 0 0

Reciclabile direct la reciclatori tone

1.969 1.979 1.989 1.999 2.008 1.997 1.976 1.955

Voluminoase colectate separat tone

0 0 0 0 0 0 0 0

tone

31.631 37.181 37.429 37.613 37.840 37.643 37.241 36.843

% realizat 48% 55% 55% 55% 18% 18% 18% 18%

% 50 50 50 50 50 60 65 65

tone

33.229 33.669 33.897 34.210 107.523 128.437 137.833 136.538

Cantitatea totala de reziduuri 

din SS si SC care merg la 

depozit

tone

7.931 9.408 9.471 9.518 9.560 9.510 9.408 9.308

Cantitatea de deseuri care 

merg direct  la depozitare, fara 

tratare

tone

173.047 166.246 166.126 165.687 165.271 164.545 163.063 161.596

CANTITATE DEPOZITATA FINAL tone
180.978 175.654 175.598 175.204 174.831 174.055 172.472 170.903

Tinta de depozitare a 

deseurilor (10% in 2035 din 

deseuri municipale generate)

%

84% 81% 82% 81% 81% 81% 81% 81%

tone 1.978 2.347 2.363 2.374 2.385 2.372 2.347 2.322

% realizat 0,92% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

%

15 15 15 15 15 15 15 15

tone

32194 32283 32316 32287 32257 32109 31808 31509

Tinta privind valorificarea 

energetica a deseurilor 

municipale (15% din cantitatea 

totala de deseuri colectata)

Tinta privind colectare 

separata a deseurilor 

reciclabile (52% din total 

generate)

Tinta privind colectarea 

separata a biodeseurilor

Ţinta privind 

reciclarea/reutilizarea 

deşeurilor municipale (doar din 

deseurile reciclabile menajere 

si similare)

Cantitate deseuri valorificate 

energetic

TOTAL DESEURI RECICLATE
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C. Evaluarea alternativei „zero” din punct de vedere al cuantificării impactului asupra 

mediului (estimarea gazelor cu efect de sera) 

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, cuantificarea emisiilor de gaze du efect de seră, 

realizată conform Metodologiei de elaborare a PJGD, a condus la următoarele cantități de emisii 

nete de CO2e (tone/an): 

Tabel 7-23 Emisii medii nete anuale de CO2e pentru Alternativa „zero” 

Denumire 

emisii totale 

medii anuale 

(tone 

CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit conform 49.084,41 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate direct la 

incinerare 
537,26 

Biodeseuri colectate separat și compostate (aerob) 1,57 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -49.262,36 

TOTAL 360,88 

 

D. Gradul de valorificare energetică a deșeurilor 

Alternativa „zero” presupune doar valorificarea energetică a deșeurilor rezultate din sortarea 

deșeurilor reciclabile. Cantitatea medie estimată de astfel de deșeu, cu putere calorifică este de cca 

2.277 tone/an, reprezentând cca 1% din cantitatea de deșeuri municipală colectată anual, față de 

ținta de 15% de atins în 2025. 

E. Riscul de piață 

Alternativa „zero” are următoarele output-uri din instalațiile prevăzute: 

Tabel 7-24 Output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor, Alternativa « zero » 

Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare pe 

piață 

Instalații de 

sortare a 

deșeurilor 

reciclabile 

Materiale 

reciclabile 

sortate, pe 

categorii (hârtie, 

carton, plastic, 

metal și sticlă) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de valorificare 

pe piața internă. Calitatea 

materialelor obtinute este bună, cu 

obținere de venituri 

Fracție de deșeuri 

reciclabile 

amestecate 

(RDF) 

Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Instalații de 

valorificare termică 

(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. în general nu se obțin 

venituri, ci sunt costuri 

Reziduuri de la 

sortare 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare pe 

depozite, reprezintă costuri pentryu 

activitate 
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Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare pe 

piață 

Instalații de 

compostare 

Compost 

Fertilizare în 

agricultură pe soluri 

Amendarea calității 

solului 

Ferme de creștere 

ciuperci 

Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, limitată 

însă de calitatea compostului 

(există standarde de certificare a 

calirății la nivel european, încă nu 

în România). Calitate bună a 

materialului obținut, cu posibilitate 

de obținere de venituri sau costuri, 

funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

compostare 

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de valorificare 

pe piața internă. Calitate bună a 

materialului obținut, cu posibilitate 

de obținere de venituri sau costuri, 

funcție de utilizare 

 

Riscul de piață pentru această alternativă este considerat mic, pentru produsele rezultate din aceste 

instalații de tratare sunt asigurate la acest moment modalitățile de preluare. 

 

F. Conformitatea cu principiile economiei circulare 

Conformitatea cu principiile economici circulare este asigurată de cantitatea de deșeuri valorificată 

din cadrul unui Sistem de gestionare a deșeurilor, fie că este materială sau energetică și de cantități 

cât mai reduse care ajung să fie eliminate, pe depozite sau prin incinerare. 

Gradul de conformare al Alternativei « Zero » cu principiile economiei circulare este prezentat în 

tabelul următor: 

Tabel 7-25 Conformarea cu principiile economici circulare, Alternativa « zero » 

Criterii de conformitate cu principiile economici circulare Cantități medii anuale  

(tone/an)*  

Cantitate de deșeuri valorificate prin reciclare materială 36.173 

Cantitate de deșeuri valorificate energetic 2.277 

Cantitate de deșeuri depozitate final 173.840 
*cantităti anuale, calculate ca medie a prognozelor pe perioada 2020-2050 

Conform principiilor economiei circulare, această Alternativă nu asigură producția de materiale și 

bunuri astfel încât resursele să fie utilizate la minim. Majoritatea cantităților de deșeuri se elimină 

prin depozitare.  
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7.3.2 Alternativa 1 

Alternativa 1 pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brașov ia în 

considerare investiții noi cu scopul de atingere a țintelor și obiectivelor actuale din legislație 

(alternativa conform PNGD): 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile; 

▪ Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor; 

▪ Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 

separat; 

▪ Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă; 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare; 

▪ Tratarea deșeurilor reziduale municipale în una sau mai multe instalații de tratare mecano-

biologică cu biouscare; 

▪ Asigurarea capacității de depozitare și închiderea depozitelor neconforme; 

▪ Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări. 

 

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

Acoperirea cu servicii de salubrizare se asumă că va atinge 100% la nivelul anului 2023, datorită 

implementării obligațiilor legale impuse prin Legea nr. 211/2011 și a OUG nr. 74/2018. 

Până la nivelul anului 2022 sistemul va funcționa ca și în condițiile actuale, până la acea dată 

estimându-se că se vor implementa în toate UAT-urile prevederile OUG 74/2018 privind 

introducerea colectării din poartă în poartă în mediul urban a deșeurilor reciclabile de hârtie/carton 

și plastic și metal, ceea ce trebuie să ducă la un procent de capturare a reciclabilelor de 70%, care 

poate fi  menținut până în 2029. Începând cu 2030, rata de capturare trebuie să crească la 75%,  iar 

din 2035 la 80%, cu extinderea colectării reciclabilelor din poartă în poartă și în mediul rural, 

inclusiv cu colectarea separată a deșeurilor din sticlă în puncte de colectare, atât în urban cât și în 

rural. Din această rată de colectare se consideră că o parte este atinsă prin aport voluntar: 1% în 

mediul rural și 5% în mediul urban. Pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare, trebuie 

asigurată o rată de colectare de 60% în 2021, 70% în 2022-2029. 

Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor 

La momentul actual există 2 stații de transfer, una în Prejmer și una în Victoria, care funcționează 

deficitar, și care se propune să rămână în utilizarea beneficiarilor pentru alte scopuri, fără a fi 

integrate în viitorul SMID. Pentru a acoperi necesarul de transfer al deșeurilor din zonele mai 

îndepărtate (Rupea și Făgăraș) vor fi necesare capacități noi de transfer, astfel ca la nivelul 

județului să se asigure o capacitate de transfer totală de cca 28.900 t/an (21.600 t/an pentru ST 

Făgăraș și cca 7.300 t/an pentru ST Rupea). 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
290 

Până în 2024, deșeurile vor fi transportate la instalațiile de tratare existente și la depozitul FIN-

ECO având ca puncte de transfer intermediare doar ST Prejmer și Victoria, care funcționează în 

baza unor contracte valabile. 

Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat 

La momentul actual majoritatea stațiilor de sortare existente (5, din care 3 din PHARE și 2 private) 

realizează sortarea deșeurilor reciclabile amestecate, cu randamente în material reciclabil foarte 

scăzut.  

Având în vedere că gradul de degradare fizică și uzură morală al majorității acestor instalații este 

foarte ridicat, este propusă soluția folosirii acestor instalații de către beneficiari direcți în afara 

noului SMID și asigurarea unei capacități de sortare nouă modernă, care să permită randamente 

crescute în material reciclabil, obținerea unui RDF de calitate și cât mai puțin reziduu pentru 

eliminare. 

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de aprox. 52.000 t/an, de pus în funcțiune 

începând cu 2024. Se preconizează că se obțin min 5% deșeuri valorificabile energetic, care se 

transferă către fabricile de ciment, iar reziduurile sunt transferate către stația TMB. 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în instalațiile existente (inclusiv 

cele private), având în vedere că acestea sunt operate de actualii operatori în baza unor contracte 

valabile. Instalațiile private rămân în operare conform politicii economice a beneficiarilor lor. Va 

fi necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor actuale la legislația în vigoare 

monitorizarea respectării acestor indicatori. 

Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, similare 

și din piețe 

Pentru atingerea țintelor privind reciclarea deșeurilor municipale, începând cu anul 2024 este 

necesară implementarea colectării separate a biodeșeurilor de la populație, agenți economici (mai 

ales cei de tip HORECA) și din piețe. Incepând cu 2024 trebuie asigurată o rată de colectare a 

acestor categorii de deșeuri astfel: 

- Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți economici: 

o 60% începând cu 2024 - 2029 

o 70% din 2030-2034 

o 80% începând cu 2035 

- Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va încurajată compostarea individuală 

în cadrul gospodăriilor) 

o 30% începând cu 2024 - 2029 

o 40% din 2030-2034 

o 50% începând cu 2035 

- Biodeșeuri din piețe 

o 80% în perioada 2024 - 2029 

o 90% în perioada 2030-2034 

o 95% începând din 2035 

Implementarea colectării separate a biodeșeurilor înainte de punerea în funcțiune a unor instalații 

de tratare pentru acestea nu își are rostul. Poate fi în schimb încurajată compostarea individuală a 

biodeșeurilor în cadrul gospodăriilor din mediul rural. 
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Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă 

Pentru reciclarea biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care conțin 

în marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede) va fi necesară o capacitate de 

digestie anaerobă maximă de cca 77.900 t/an. Instalația de digestie anaerobă presupune asigurarea 

unor facilități pentru: pre-tratarea biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), fermentarea deșeurilor 

(reactorul de digestie anaerobă), compostarea/maturarea digestatului obținut în reactor, stocarea și 

curățarea biogazului obținut în reactor, precum și echipamentele de cogenerare (care vor 

transforma biogazul în agent termic și energie electrică, pentru utilizarea pentru consumul pe 

amplasament). Digestatul maturat obținut are de regulă caracteristicile fizice și chimice pentru a 

putea fi folosit ca fertilizant. 

Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini 

Până în 2024, colectarea separată a deșeurilor verzi va continua ca în condițiile actuale, realizându-

se în zonele Prejmer si Victoria, unde exista stații de compostare funcționale. Vor fi colectate 

deșeurile din parcuri și grădini și cele verzi de la gospodăriile individuale și va fi necesară creșterea 

ratelor de colectare. Începând cu 2024, se va extinde sistemul de colectare separată a deșeurilor 

verzi din parcuri și grădini la nivelul întregului județ, cu următoarele rate de colectare: 

- 30% în 2022 

- 50% in 2023 

- 100% începând din 2024 

Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare 

Pentru compostarea deșeurilor verzi va fi necesară o capacitate totală de compostare de cca 3.000 

t/an, care pot fi asigurate fie prin statii de compostare construite pe același amplasament cu stațiile 

de transfer (SC Făgăraș cu capacitate de cca 300 t/an și SC Rupea cu capacitate de cca 150 

t/an), precum și una care să deservească zona centrală și estică a județului, în cadrul CMID (cu 

capacitate de cca 2.600 t/an), fie prin dotarea fiecărui UAT urban (principalul generator de 

deșeuri vegetale din parcuri și grădini) cu tocătoare care vor fi amplasate în locațiile unde se 

colectează acestei deșeuri (compostare in-situ) cu investiții minime. Opțiunea va fi analizată în 

cadrul Studiului de fezabilitate, în functie de criterii economico-financiare și instituționale. 

Tratarea deșeurilor reziduale municipale într-o instalație de tratare mecano-biologică cu 

biouscare 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți economici, din piețe, 

parcuri și grădini și stradale – fără măturatul stradal), se propune o instalație de tratare mecano-

biologică cu biouscare, cu o capacitate medie de cca 77.700 tone/an (cca 38.900 t/an în 2 

schimburi), cu un randament în material reciclabil (în principal metal) de cca 5% și în RDF de 

cca 35-50%. Instalația TMB cu biouscare presupune existența mai multor facilități/echipamente: 

facilitatea de tratare mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, 

mărunțire, separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 

materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția organică este 

tratata ulterior în etapa de biouscare, cu obținere de material cu potențial de valorificare energetic 

și reziduuri pentru eliminare pe depozit. 

Materialul cu potențial de valorificare energetică se poate transfera către fabricile de ciment, iar 

reziduul obținut în instalația TMB cu biouscare se elimină pe depozit. 
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Asigurarea de capacități de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

Așa cum rezultă din cap. 7.1.6, capacitatea necesară a fi asigurată, în condițiile functionării 

celorlalte instalații de tratare a deșeurilor menționate anterior, este de cca 43.000 tone/an începând 

cu 2024, în scădere până la cca 18.500 t/an în 2035, cu o medie pe întreaga perioada de prognoză 

de 27.000 t/an. Vor merge la depozitare reziduurile stațiilor de tratare a deșeurilor și direct, 

deșeurile provenite din măturatul stradal (nu mai mult de 10% din totalul deșeurilor stradale). 

Asigurarea capacității de depozitare se poate realiza prin integrarea depozitului existent al SC FIN-

ECO SA în cadrul SMID Brașov, prin crearea mecanismului juridic, instituțional și financiar legal 

care să permită operarea lui și monitorizarea de către ADI ISO Mediu. Până la epuizarea capacității 

construite a acestui depozit, deșeurile reziduale vor fi depozitate conform situației actuale (în 

perioada până în 2024, pe baza contractelor existente) și începând din 2024, în baza noilor 

contracte de delegare ale operatorilor instalațiilor de tratare a deșeurilor, desemnați în urma 

implementării SMID Brașov.  

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov este posibilă doar 

prin crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul ADI ISO 

MEDIU. Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în baza 

Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și ADI 

ISO MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la : 

➢ aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

➢ consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 

Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 

➢ preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO 

MEDIU; 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii 

din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, încheiate cu ADI 

ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului 

serviciului aprobat de către ADI ISO MEDIU 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își respectate 

obligații contractuale din motive imputabile lui. 

Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme neconforme urbane 

Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea 

depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a 

demarat procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

ce vor fi accesate de Primăria Rupea, fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul 

depozitelor vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 

Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de construcții 

și demolări 
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Pentru valorificarea fluxurilor de deșeuri speciale, inclusiv a fluxurilor de deșeuri de construcții și 

demolări care fac obiectul serviciului de salubrizare, se propune amenajarea unor centre publice 

de colectare, prin aport voluntar al categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase 

menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri 

reciclabile (textile, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolari. 

Se propune realizarea câte unui astfel de centru în toate localitățile urbane ale județului, iar la 

nivelul municipiului Brașov, 2 astfel de centre. 

Mai jos este prezentat fluxul de gestionare a deșeurilor în anul 2025, anul în care trebuie atinse 

următoarele ținte de reciclare impuse. 

Figura  7-10 Fluxul de gestionare al deșeurilor municipale, Alternativa 1 

 

 

A. Evaluarea financiară a alternativei 

a. Costurile de investiții 

Costurile de investiții aferente Alternativei 1 reprezintă investițiile noi propuse în PJGD pentru 

această alternativă, respectiv investiții aferente componentei de colectare, transfer, sortare, 

compostare, instalație TMB cu bio-uscare, digestia anerobă şi investiţii în componenta de 

depozitare, închiderea depozitelor urbane neconforme. 
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Investițiile noi propuse sunt redate în cele ce urmează: 

Investițiile noi propuse, aferente componentei de colectare, sunt prezentate mai jos: 

Tabel 7-26 Investițiile noi propuse, aferente componentei de colectare – Alternativa 1 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație sortare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-27 Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație sortare) – Alternativa 1 

 

Investițiile noi aferente componentei de transfer (stație transfer) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-28 Investițiile noi aferente componentei de transfer (stație transfer) – Alternativa 1 

Nr. 

crt.
Denumire investitii Cantitate UM PU EURO TOTAL EURO 2021 2022 2023

10% 60% 30%

1.1 5.967.000,00 304.200,00 1.825.200,00 3.837.600,00

1.1.1 Construcții: 3.042.000,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

Platformă betonată (200-400 mp) inclusiv împrejmuire 65 buc. 46.800,00 3.042.000,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

1.1.2 Utilaje și echipamente, din care: 2.925.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00

Containere 24-30 mc - câte 5 pentru fiecare amplasament 325 buc. 6.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

Cântar metalic - 1 pentru fiecare amplasament 65 buc. 15.000,00 975.000,00 975.000,00

1.3 Recipiente pentru colectarea deșeurilor: 8.564.500,00 8.564.500,00

1.3.1 Recipiente pentru colectare separată a reciclabilelor 4.961.050,00 4.961.050,00

Recipiente - 240 l 177.650 buc. 20,00 3.553.000,00 3.553.000,00

Recipiente - 1,1 mc 9.387 buc. 150,00 1.408.050,00 1.408.050,00

1.3.2 Recipiente pentru colectare reziduale 1.801.725,00 1.801.725,00

Recipiente - 1,1 mc 3.129 buc. 150,00 469.350,00 469.350,00

Recipiente - 120 l 88.825 buc. 15,00 1.332.375,00 1.332.375,00

1.3.3 Recipiente pentru colectare deșeuri biodegradabile 1.801.725,00 1.801.725,00

Recipiente - 1,1 mc 3.129 buc. 150,00 469.350,00 469.350,00

Recipiente - 120 l 88.825 buc. 15,00 1.332.375,00 1.332.375,00

1.4 7.462.000,00 245.000,00 1.470.000,00 5.747.000,00

1.4.1 Construcții: 2.450.000,00 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

Platformă betonată - împrejmuire 7 buc. 350.000,00 2.450.000,00 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

1.4.2 Utilaje și echipamente, din care: 5.012.000,00 5.012.000,00

Stație mobilă de concasare și sortare 7 buc. 330.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00

Containere metalice - 24-30 mc 7 buc. 6.000,00 42.000,00 42.000,00

Mașină de transport cu container - 24-30 mc 7 buc. 150.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Încărcător frontal 7 buc. 130.000,00 910.000,00 910.000,00

Excavator pe șenile 7 buc. 100.000,00 700.000,00 700.000,00

1.5
Infiintare puncte colectare anti-ursi si Modernizare 

puncte de colectare existente :
6.458.000,00 6.458.000,00

Platforme închise (mediul urban - blocuri) 3.229 buc. 2.000,00 6.458.000,00 6.458.000,00

28.451.500,00 549.200,00 3.295.200,00 24.607.100,00

INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

Centre speciale de colectare voluminoase, DEE, baterii, etc.

d
in

 c
ar

e

Puncte de colectare și tratare deșeuri provenite din construcții și demolări

TOTAL  INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

10% 60% 30%

Investiții noi - SORTARE Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 51.830,90

Cost unitar investiție (euro/tonă) 150,00

Cost investiție (euro) din care: 7.774.635,44

Construcții 6.219.708,35 621.970,84 3.731.825,01 1.865.912,51

Utilaje și echipamente 1.554.927,09 155.492,71 932.956,25 466.478,13

TOTAL INVESTITII NOI SORTARE 7.774.635,44 777.463,54 4.664.781,26 2.332.390,63

INVESTITII NOI SORTARE
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Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație compostare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-29 Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație compostare) – Alternativa 1 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație TMB cu bio-uscare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-30 Investițiile noi aferente componentei de tratare (TMB cu bio-uscare) – Alternativa 1 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (digestie anaerobă) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-31 Investițiile noi aferente componentei de tratare (digestie anaerobă) – Alternativa 1 

10% 60% 30%

Investiții noi - TRANSFER Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 28.813,56

Cost unitar investiție (euro/tonă) 100,00

Cost investiție (euro) din care: 2.881.356,42

Construcții 2.305.085,14 230.508,51 1.383.051,08 691.525,54

Utilaje și echipamente 576.271,28 57.627,13 345.762,77 172.881,38

TOTAL INVESTITII NOI TRANSFER 2.881.356,42 288.135,64 1.728.813,85 864.406,93

INVESTITII NOI TRANSFER

10% 60% 30%

Investiții noi - COMPOSTARE Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 2.862,19

Cost unitar investiție (euro/tonă) 150,00

Cost investiție (euro) din care: 429.328,90

Construcții 343.463,12 34.346,31 206.077,87 103.038,94

Utilaje și echipamente 85.865,78 8.586,58 51.519,47 25.759,73

TOTAL INVESTITII NOI COMPOSTARE 429.328,90 42.932,89 257.597,34 128.798,67

INVESTITII NOI COMPOSTARE

10% 60% 30%

TMB cu biouscare Valoare (euro) 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție nouă 77.291,19

Cost unitar investiție (euro/tonă) 300,00

Cost investiție (euro) 23.187.355,72

Total investiție de realizat, din care: 23.187.355,72 2.318.735,57 13.912.413,43 6.956.206,72

Construcții 9.274.942,00 927.494,20 5.564.965,20 2.782.482,60

Utilaje și echipamente 13.912.413,72 1.391.241,37 8.347.448,23 4.173.724,12

Investiții noi - TMB cu biouscare
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Investițiile noi aferente componentei de depozitare sunt redate mai jos: 

Tabel 7-32 Investițiile noi aferente componentei de depozitare- Alternativa 1 

 

Costurile totale cu investițiile noi pentru Alternativa 1 sunt prezentate mai jos: 

Tabel 7-33 Costurile totale cu investițiile noi şi reinvestiţiile la investiţiile noi pentru Alternativa 1 
 

 

10% 60% 30%

Digestie anaeroba Valoare (euro) 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție nouă (tone) CMID Brasov 77.676,21

Cost unitar investiție (euro/tonă) 450,00

Cost investiție (euro) 34.954.293,88

Total investiție de realizat, din care: 34.954.293,88 3.495.429,39 20.972.576,33 10.486.288,16

Construcții 13.981.718,00 1.398.171,80 8.389.030,80 4.194.515,40

Utilaje și echipamente 20.972.575,88 2.097.257,59 12.583.545,53 6.291.772,76

Investiții noi - Digestie anaeroba

10% 60% 30%

Investiții - INCHIDERE DEPOZITE EXISTENTE Valoare euro 2021 2022 2023

Total investiție de realizat, din care: 11.718.030,18 1.171.803,02 7.030.818,11 3.515.409,06

Construcții 11.483.670,00 1.148.367,00 6.890.202,00 3.445.101,00

Utilaje și echipamente 234.360,18 23.436,02 140.616,11 70.308,06

Reinvestiții investiții noi

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.) 585.901,51 58.590,15 58.590,15 58.590,15

INVESTIȚII NOI INCHIDERE DEPOZITE EXISTENTE

Nr. crt.
Total investiție 

(€)

1 28.451.500,00

2 69.226.970,35

2.1 2.881.356,42

2.2 429.328,90

2.3 7.774.635,43

2.4 23.187.355,72

2.5 Digestie anaeroba 34.954.293,88

3 0,00

4 11.718.030,18

5 3.735.948,54

113.132.449,07

Nr. crt.
Total investiție 

(€)

1 90.576.741,23

2 58.901.987,18

2.1 1.047.977,16

2.2 156.151,07

2.3 2.827.710,02

2.4 21.882.655,59

2.5 32.987.493,34

3 0,00

4 368.622,10

5 0,00

149.847.350,52

Structura de costuri cu investițiile noi

TOTAL (1+2+3+4+5)

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.)

Închidere depozite existente

Depozitare

Stație de tratare - TMB cu biouscare

Stație de sortare

Stație de compostare

Stații de transfer

Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5), din care:

Colectare și transport

Structura de costuri cu reinvestitiile la investițiile noi

Colectare și transport

Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5), din care:

Stații de transfer

Stație de compostare

TOTAL (1+2+3+4+5)

Stație de sortare

Stație de tratare - TMB cu biouscare

Depozitare

Închidere depozite existente

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.)

Digestie anaeroba
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b. Costurile de operare 

Costurile de operare și întreținere s-au calculat în baza costurilor unitare și cantitățile de deșeuri 

pe fiecare componentă, rezultând costurile brute anuale de operare a sistemului de management al 

deșeurilor propus. 

Costurile unitare includ, pe lângă costurile de operare date de Studiul Jaspers, amortizarea aferentă 

noilor investiții. Amortizarea se calculează începând cu următorul an estimat pentru finalizarea 

implementării investițiilor. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile brute de operare și întreținere unitare aferente 

Alternativei 1: 

Tabel 7-34 Costuri brute de operare și întreținere Alternativa 1 

Denumire componenta 

Valoare 

unitara 

costuri de 

operare  2024 

(euro/tona) 

Costuri cu 

amortizarea 

2024 

(euro/tona) 

Cost total 

unitar 

2024 

(euro/tona) 

Colectare deseuri reziduale                50,00             11,01            61,01  

Colectare deseuri biodegradabile               50,00               2,63            52,63  

Colectare deseuri reciclabile               50,00             22,81            72,81  

Transfer               25,00               3,34            28,34  

Compostare               25,00               5,21            30,21  

Sortare               35,00               5,68            40,68  

TMB cu biouscare               40,00             10,37            50,37  

Digestie anaeroba               50,00             25,10            75,10  

Depozitare               20,00               8,40            28,40  

Economia circulară               16,33              16,33  

 

Pentru determinarea costurilor nete de operare și întreținere, s-au dedus din costurile totale brute 

veniturile obținute din valorificarea deșeurilor. 

Costul net unitar de operare și întreținere la nivelul unui an s-a determinat prin raportarea costului 

net anual la cantitatea de deșeuri colectate la nivelul județului Braşov. 

Mai jos, sunt prezentate costurile nete de operare și întreținere (OPEX) medii de perioada 2020-

2050, în care se apreciază că toate capacitățile sunt operaționale 100%.  
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Tabel 7-35 Costurile nete de operare și întreținere medii pe perioada 2020-2050 – Alternativa 1 

 

 

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 65,29 142.910,06 9.329.912,77 116,59 142.889,96 16.659.187,05 129,30 142.145,37 18.378.945,26 143,85 140.625,35 20.228.694,93 168,66 139.118,47 23.464.217,35 190,86 139.113,92 26.551.416,37 218,51 139.107,03 30.396.585,02

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,66 7.721,77 275.372,09 85,51 102.423,55 8.757.979,40 104,63 91.899,65 9.615.536,31 128,85 82.278,26 10.601.788,11 143,86 81.530,78 11.729.263,45 170,69 81.528,23 13.916.048,07 190,02 81.525,23 15.491.503,90

c Costuri cu depozitarea 14,23 135.390,84 1.926.611,58 28,95 27.894,86 807.556,09 33,57 23.210,32 779.170,45 45,99 12.226,91 562.315,77 50,66 11.696,79 592.559,31 55,45 11.696,49 648.570,21 60,43 11.696,13 706.797,01

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 135.390,84 2.237.865,04 3,36 135.390,84 455.426,22 16,33 23.210,32 378.944,00 16,33 12.226,91 199.623,08 16,33 11.696,79 190.967,98 16,33 11.696,49 190.963,06 16,33 11.696,13 190.957,19

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

86,81 6.172,66 535.846,53 26,55 94.086,22 2.497.987,50 34,72 101.610,93 3.527.679,09 36,61 114.104,80 4.177.446,19 41,67 113.269,25 4.719.687,96 47,60 113.265,32 5.391.979,25 54,39 113.259,52 6.160.241,04

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 17.580,24 1.740.443,99 113,11 27.650,29 3.127.523,74 129,23 39.344,75 5.084.521,95 147,64 46.839,27 6.915.350,14 168,67 54.776,11 9.239.087,01 192,70 62.711,38 12.084.482,94

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 3.589,47 45.716,50 27,43 14.924,53 409.437,30 30,9 18.675,03 577.111,59 32,66 19.426,66 634.461,93 39,06 19.192,83 749.723,77 44,41 19.192,11 852.264,98 49,37 19.191,06 947.487,35

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 31,72 71.119,03 2.256.082,66 51,35 71.309,04 3.661.718,99 58,66 71.072,32 4.169.102,34 67,02 70.591,15 4.731.019,14 76,57 70.115,06 5.368.710,43 87,48 70.112,57 6.133.447,72 99,95 70.111,35 7.007.629,83

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,66 3.844,96 137.118,15 85,51 51.096,24 4.369.110,68 104,63 45.904,27 4.803.001,91 128,85 41.206,86 5.309.621,25 143,86 40.941,49 5.889.965,89 170,69 40.940,13 6.988.068,01 190,02 40.939,50 7.779.363,61

c Costuri cu depozitarea 14,23 67.416,20 959.332,53 28,95 13.915,96 402.867,12 33,57 11.593,66 389.199,01 45,99 6.123,52 281.620,77 50,66 5.873,66 297.559,53 55,45 5.873,50 325.685,33 60,43 5.873,44 354.932,03

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 67.416,20 1.114.317,37 3,36 67.542,70 227.199,39 16,33 11.593,66 189.284,17 16,33 6.123,52 99.975,87 16,33 5.873,66 95.896,46 16,33 5.873,50 95.893,81 16,33 5.873,44 95.892,91

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

86,81 3.071,82 266.663,42 26,55 46.953,60 1.246.617,22 34,72 50.805,20 1.763.830,50 36,61 57.278,36 2.096.995,69 41,67 57.087,18 2.378.700,92 47,60 57.085,03 2.717.524,76 54,39 57.083,94 3.104.823,89

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 8.773,40 868.566,18 113,11 13.825,07 1.563.753,85 129,23 19.750,29 2.552.329,84 147,64 23.606,78 3.485.304,52 168,67 27.606,83 4.656.443,68 192,70 31.607,17 6.090.701,83

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 1.786,30 22.750,76 27,43 7.448,07 204.329,12 30,9 9.337,47 288.554,31 32,66 9.751,80 318.487,39 39,06 9.673,10 377.857,32 44,41 9.672,71 429.536,37 49,37 9.672,49 477.543,22

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 54,13 214.029,09 11.585.995,43 94,87 214.198,99 20.320.906,04 105,75 213.217,69 22.548.047,60 118,17 211.216,50 24.959.714,07 137,80 209.233,53 28.832.927,78 156,22 209.226,49 32.684.864,09 178,78 209.218,39 37.404.214,85

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,66 11.571,21 412.650,06 85,51 153.483,53 13.123.990,44 104,63 137.713,28 14.409.054,98 128,85 123.295,46 15.886.971,12 143,86 122.175,34 17.576.513,30 170,69 122.171,53 20.853.449,59 190,02 122.167,04 23.214.298,62

c Costuri cu depozitarea 14,23 202.885,61 2.887.062,28 28,95 41.800,95 1.210.137,40 33,57 34.781,08 1.167.601,01 45,99 18.322,25 842.640,35 50,66 17.527,85 887.960,84 55,45 17.527,40 971.894,18 60,43 17.526,86 1.059.148,09

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 202.885,61 3.353.481,22 3,36 202.885,61 682.464,43 16,33 34.781,08 567.854,44 16,33 18.322,25 299.138,80 16,33 17.527,85 286.168,97 16,33 17.527,40 286.161,59 16,33 17.526,86 286.152,80

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

86,81 9.244,47 802.509,95 26,55 141.039,81 3.744.604,72 34,72 152.416,13 5.291.509,59 36,61 171.383,16 6.274.441,88 41,67 170.356,42 7.098.388,88 47,60 170.350,35 8.109.504,01 54,39 170.343,46 9.265.064,93

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 26.353,64 2.609.010,17 113,11 41.475,36 4.691.277,59 129,23 59.095,04 7.636.851,79 147,64 70.446,05 10.400.654,66 168,67 82.382,94 13.895.530,69 192,70 94.318,55 18.175.184,77

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 5.375,77 68.467,27 27,43 22.372,60 613.766,42 30,9 28.012,49 865.665,90 32,66 29.178,47 952.949,32 39,06 28.865,92 1.127.581,09 44,41 28.864,82 1.281.801,34 49,37 28.863,55 1.425.030,57

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

TOTAL SISTEM

21.920.281,62

2020 2025 2030

22.032.279,97

POPULATIE

21.695.991,82

AGENTI ECONOMICI

2020 2025 2030 2035

13.188.198,46

2040 2045

13.769.761,49 26.680.148,76 29.152.596,03 31.592.421,89 35.977.008,09 41.306.997,71

23.592.246,22 25.823.666,46

Total cost net de operare (€ fara TVA/t) 92,28 154,19 154,21 154,28 169,58 185,63

2020 2025 2030 2035 2040 2045

4.466.850,71 8.660.896,18 9.550.587,43 10.422.237,03 11.652.132,32 13.543.094,87

4.177.436,52 6.341.383,67 5.934.448,76 5.454.424,11 5.410.269,56 5.739.590,07

Total cost net de operare (€/t) 58,74 88,93 83,50 77,27 77,16 81,86

2035 2040 2045

18.239.188,99 35.337.498,31 38.692.558,03 41.988.464,34 47.583.570,89 54.796.369,45

17.368.211,77 28.370.117,00 27.844.104,95 27.124.221,35 28.956.946,26 31.509.533,41

Total cost net de operare (€/t) 81,15 132,45 130,59 150,60128,42 138,40

2050

46.785.843,11

27.593.631,78

198,36

2050

15.237.818,38

5.564.749,44

79,37

2050

61.963.814,36

33.098.534,09

158,20
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B. Verificarea modului de atingere a țintelor 

În figura următoare este prezentat modul în care prin Alternativa 1 se atinge obiectivul de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor municipale, pe perioada de prognoză 2019-2050. 

Figura  7-11 Modul de atingere al obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor 

municipale, Alternativa 1 

 

Figura  7-12 Modul de atingere al obiectivului privind reducerea biodegradabilelor de la depozitare, 

Alternativa 1 

 

Analizând figurile de mai sus se pot concluziona următoarele: 

• În ceea ce privește obiectivul de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor 

municipale, până în 2022 nu se pot atinge țintele. Rata de reciclare estimată a se realiza în 
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cadrul acestei Alternative poate atinge 64% la nivelul anului 2024 (calculată după Metoda 

2, față de ținta de 50% stabilită pentru 2020), 50,77% în 2025 față de ținta de 50%, 59,36% 

în 2030 față de ținta de 60% și 65,7% în 2035 față de ținta de 65%; 

• În ceea ce privește reducerea la depozitare a cantității de deșeuri biodegradabile 

municipale, această poate fi atinsă pe perioadă de prognoză începând cu 2024, odată cu 

intrarea în funcțiune a instalațiilor de tratare a biodeșeurilor (fie că acestea sunt colectate 

separat sau în amestec). 

• În conformitate cu fluxul de deșeuri prezentat mai sus, în anul 2025, în cazul alternativei 

1, circa 1.487 tone deșeuri sunt depozitate fără nicio tratate prealabilă (deșeurile din 

măturatul stradal, cu respectarea prevederilor PNGD). Aceasta înseamnă că în cazul 

alternativei 1 este îndeplinit obiectivul referitor la depozitarea numai a deșeurilor supuse 

în prealabil unor operații de tratate. 

• Cantitățile de deșeuri care ajung pe depozit sunt relativ ridicate, procentul de depozitare 

ajungând la 8,64% la nivelul anului 2035 (cu o medie de 22% pe perioada de prognoză, 

2020-2050), iar după 2035 se menține sub 10%. Modul de atingere a țintelor pe anii de 

referință este prezentat în tabelul următor: 
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Tabel 7-36 Atingerea țintelor și obiectivelor în anii de referință, Alternativa 1 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040

Cantitate totală de deşeuri 

municipale generate

tone

215.615 215.562 215.441 215.244 215.047 214.062 212.051 210.059

Cantitate totala de deseuri 

reciclabile generate

tone

66.457 67.338 67.795 68.421 69.019 68.659 67.925 67.197

Cantitate totala de deseuri 

colectate

tone

214.628 215.222 215.441 215.243 215.047 214.061 212.051 210.059

cantitate totala de deseuri 

reciclabile colectate

tone

41.449 48.844 51.829 52.272 52.691 56.785 58.888 58.257

%

52 52 52 52 52 52 52 52

% realizat

62 73 76 76 76 83 87 87

Cantitatea totala de 

deseuri biodegradabile 

generate (fara 

hartie/carton)

tone

132.358 131.704 131.011 130.275 129.539 128.971 127.811 126.661

%
45 45 45 45 45 45 45 45

% realizat 0 1 1 50 50 59 67 67

Cantitate totală de deşeuri 

reciclate (din SS, TMB)

tone

29.663 35.201 35.440 38.706 38.859 46.133 48.704 48.268

Cantitate deseuri 

biodgeradabile colectate 

separat (care merg la SC si 

DA) 

tone

15 850 1.411 65.762 65.327 75.972 85.780 84.953

voluminoase colectate 

separat

tone

0 0 2.657 2.858 3.059 3.043 3.011 2.978

Reciclabile direct la 

reciclatori

tone

1.899 1.909 1.919 1.928 1.937 1.927 1.906 1.886

tone

31.561 37.111 40.016 43.492 109.183 127.075 139.401 138.084

% realizat

47% 55% 59% 64% 50,77% 59,36% 65,7% 65,7%

%

50 50 50 50 50 60 65 65

tone

33.229 33.669 33.897 34.210 107.523 128.437 137.833 136.538

Cantitatea totala de 

reziduuri din SS, DA, SC si 

TMB care merg la depozit

tone

7.915 9.647 9.883 40.376 40.314 33.294 16.835 16.041

Cantitatea de deseuri care 

merg direct  la depozitare, 

fara tratare

tone

173.163 165.510 161.323 1.487 1.487 1.487 1.487 1.487

CANTITATE DEPOZITATA 

FINAL

tone

181.078 175.158 171.206 41.863 41.801 34.781 18.322 17.528

Tinta de depozitare a 

deseurilor (10% in 2035 din 

deseuri municipale 

generate)

%

84% 81% 79% 19% 19% 16% 8,64% 8,34%

tone 1.978 2.347 2.363 102.659 102.181 106.283 122.679 122.089

% realizat 1% 1% 1% 48% 48% 50% 58% 58%

%

15 15 15 15 15 15 15 15

tone

32194 32283 32316 32287 32257 32109 31808 31509

Tinta privind valorificarea 

energetica a deseurilor 

municipale (15% din 

cantitatea totala de 

deseuri colectata)

Tinta privind colectare 

separata a deseurilor 

reciclabile (52% din total 

generate)

Tinta privind colectarea 

separata a biodeseurilor

Ţinta privind 

reciclarea/reutilizarea 

deşeurilor municipale 

(doar din deseurile 

reciclabile menajere si 

similare)

Cantitate deseuri 

valorificate energetic

TOTAL DESEURI 

RECICLATE
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C. Evaluarea Alternativei 1 din punct de vedere al cuantificarii impactului asupra 

mediului (estimarea gazelor cu efect de sera) 

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

realizată conform Metodologiei de elaborare a PJGD, a condus la următoarele cantități de emisii 

medii nete de CO2e (tone/an): 

Tabel 7-37 Emisii medii nete anuale de CO2e pentru Alternativa 1 

Denumire 

emisii totale 

medii 

 (tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit conforme 7.120,40 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate 

direct la incinerare 
7671,70 

Biodeseuri colectate separat și compostate (aerob) 66,77 

Biodeseuri colectate separat și tratate anaerob 541,23 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -56.447,56 

Deșeuri colectate amestecat și tratate în TMB cu tratare aeroba, cu 

valorificare energetica a materialului tratat 
10.853,78 

TOTAL -30.193,66 

Emisiile au fost calculate ca medii anuale pe perioada de prognoză 2020-2050. 

D. Gradul de valorificare energetică a deșeurilor 

Alternativa 1 presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor 

reciclabile și a celor din instalația TMB cu biouscare precum și valorificarea energetică a 

biogazului obținut din digestie anaerobă. Cantitatea medie estimată de astfel de deșeu, cu putere 

calorifică este de cca 100.161 tone/an, reprezentând cca 47% din cantitatea de deșeuri municipală 

colectată anual. 

E. Riscul de piață 

Alternativa 1 are următoarele output-uri din instalațiile prevăzute: 

Tabel 7-38 Output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor, Alternativa 1 

Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare pe 

piață 

Instalație de 

sortare a 

deșeurilor 

reciclabile 

Materiale reciclabile 

sortate, pe categorii 

(hârtie, carton, 

plastic, metal și 

sticlă) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialelor obtinute 

este bună, cu obținere de 

venituri 

Fracție de deșeuri 

reciclabile 

amestecate (RDF) 

Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Instalații de 

valorificare termică 

(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. în general nu se obțin 

venituri, ci sunt costuri 
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Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare pe 

piață 

Reziduuri de la 

sortare 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare 

pe depozite, reprezintă costuri 

pentru activitate 

Instalații 

compostare 

Compost 

Fertilizare în 

agricultură pe soluri 

Amendarea calității 

solului 

Ferme de creștere 

ciuperci 

Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, 

limitată însă de calitatea 

compostului (există standarde 

de certificare a calității la nivel 

european, încă nu în România). 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau costuri, 

funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

compostare  

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau costuri, 

funcție de utilizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalație de 

digestie 

anaerobă 

Biogaz/ energie 

termică și/sau 

electrică 

Rețeaua locală de 

energie termică sau 

electrică 

Utilizare în instalație 

pentru consum propriu 

Posibilitate mediu-scazută, limitată 

de calitatea biogazului (compoziția 

în CH4). Este obligatorie investiție 

suplimentară în instalație de 

cogenerare sau sisteme de curățare 

a biogazului (în cazul valorificării 

ca atare). Psibilitate de reducere a 

costurilor de producție prin 

utilizarea internă a produselor.  

Cererea pe piața internă actuală 

depinde de necesitățile locale. 

Digestat  

Depozite conforme de 

deșeuri ca material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Material fertilizant 

Digestatul este supus maturării 

pentru obținerea de material 

fertilizant sau de tip CLO. 

Posibilități crescute de valorificare 

pe piața internă. Calitate bună a 

materialului obținut, cu posibilitate 

de obținere de venituri sau costuri, 

funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

tratarea mecanică și 

din maturarea 

digestatului 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare pe 

depozite, reprezintă costuri pentru 

activitate 

Instalație 

TMB cu 

biouscare 

Fracție de deșeuri 

reciclabile sortate 

din tratarea 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 
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Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare pe 

piață 

mecanică (metalice 

și mai puțin plastic) 

Calitate medie a materialului 

obținut, cu obținere de venituri 

RDF  

Co-incinerare în 

fabrici de ciment  

Instalații de 

valorificare termică 

(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. în general nu se obțin 

venituri, ci sunt costuri 

CLO (compost-like-

output) 

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau costuri, 

funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

tratarea mecanică și 

de la rafinarea după 

tratarea biologică 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare 

pe depozite, reprezintă costuri 

pentru activitate 

 

F. Conformitatea cu principiile economiei circulare 

Conformitatea cu principiile economici circulare este asigurată de cantitatea de deșeuri valorificată 

din cadrul unui Sistem de gestionare a deșeurilor, fie că este materială sau energetică și de cantități 

cât mai reduse care ajung să fie eliminate, pe depozite sau prin incinerare. 

Gradul de conformare al Alternativei 1 cu principiile economiei circulare este prezentat în tabelul 

următor: 

Tabel 7-39 Conformarea cu principiile economiei circulare, Aternativa 1 

Criterii de conformitate cu principiile economici circulare  Tone/an*  

Cantitate de deșeuri valorificate prin reciclare materială 114.637 

Cantitate de deșeuri valorificate energetic 100.161 

Cantitate de deșeuri depozitate final 46.333 
*cantităti anuale, calculate ca medie a prognozelor pe perioada 2020-2050 

 

7.3.3 Alternativa 2 

Alternativa 2 pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brașov ia în 

considerare următoarele investiții noi cu scopul de atingere a țintelor și obiectivelor actuale din 

legislație: 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile; 

▪ Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile 

de tratare a deșeurilor; 
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▪ Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 

separat; 

▪ Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă; 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare 

▪ Tratarea deșeurilor reziduale municipale prin instalație de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă; 

▪ Asigurarea de capacități de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

▪ Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări. 

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

Acoperirea cu servicii de salubrizare se asumă că va atinge 100% la nivelul anului 2023, datorită 

implementării obligațiilor legale impuse prin Legea 211/2011 și a OUG 74/2018. 

Până la nivelul anului 2022 sistemul va funcționa ca și în condițiile actuale, până la acea dată 

estimându-se că se vor implementa în toate UAT-urile prevederile OUG 74/2018 privind 

introducerea colectării din poartă în poartă în mediul urban a deșeurilor reciclabile de hârtie/carton 

și plastic și metal, ceea ce trebuie să ducă la un procent de capturare a reciclabilelor de 70%, care 

poate fi  menținut până în 2029. Începând cu 2030, rata de capturare trebuie să crească la 75%,  iar 

din 2035 la 80%, cu extinderea colectării reciclabilelor din poartă în poartă și în mediul rural, 

inclusiv cu colectarea separată a deșeurilor din sticlă în puncte de colectare, atât în urban cât și în 

rural. Din această rată de colectare se consideră că o parte este atinsă prin aport voluntar: 1% în 

mediul rural și 5% în mediul urban. Pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare, trebuie 

asigurată o rată de colectare de 60% în 2021, 70% în 2022-2029. 

Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor 

La momentul actual există 2 stații de transfer, una în Prejmer și una în Victoria, care funcționează 

deficitar, și care se propune să rămână în utilizarea beneficiarilor pentru alte scopuri, fără a fi 

integrate în viitorul SMID. Pentru a acoperi necesarul de transfer al deșeurilor din zonele mai 

îndepărtate (Rupea și Făgăraș) vor fi necesare capacități noi de transfer, astfel ca la nivelul 

județului să se asigure o capacitate de transfer totală de cca 28.900 t/an (21.600 t/an pentru Făgăraș 

și cca 7.300 t/an pentru Rupea). 

Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat 

La momentul actual majoritatea stațiilor de sortare existente (5, din care 3 din PHARE și 2 private) 

realizează sortarea deșeurilor reciclabile amestecate, cu randamente în material reciclabil foarte 

scăzut.  

Având în vedere că gradul de degradare fizică și uzură morală al majorității acestor instalații este 

foarte ridicat, este necesară o capacitate de sortare  modernă nouă, care să permită randamente 
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crescute în material reciclabil, obținerea unui RDF de calitate și cât mai puțin reziduu pentru 

eliminare. 

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de aprox. 52.000 t/an, de pus în funcțiune 

începând cu 2024. Se preconizează că se vor obține min 5% deșeuri valorificabile energetic, iar 

reziduurile sunt transferate către stația TMB. 

 Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în instalațiile existente (inclusiv 

cele private), având în vedere că acestea sunt operate de actualii operatori în baza unor contracte 

valabile. Instalațiile private rămân în operare conform politicii economice a beneficiarilor lor. Va 

fi necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor actiuale la legislația în vigoare 

monitorizarea respectării acestor indicatori. 

Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, similare 

și din piețe 

Pentru atingerea țintelor privind reciclarea deșeurilor municipale, începând cu anul 2024 este 

necesară implementarea colectării separate a biodeșeurilor de la populație, agenți economici (mai 

ales cei de tip HORECA) și din piețe. Incepând cu 2024 trebuie asigurată o rată de colectare a 

acestor categorii de deșeuri astfel: 

- Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți economici: 

o 60% începând cu 2024 - 2029 

o 70% din 2030-2034 

o 80% începând cu 2035 

- Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va încurajată compostarea individuală 

în cadrul gospodăriilor) 

o 30% începând cu 2024 - 2029 

o 40% din 2030-2034 

o 50% începând cu 2035 

- Biodeșeuri din piețe 

o 80% începând cu 2024 - 2029 

o 90% începând din 2030 

o 95% începând din 2035 

Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă 

Pentru reciclarea biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care conțin 

în marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede) va fi necesară o capacitate de 

digestie anaerobă maximă de cca 77.800 t/an. Instalația de digestie anaerobă presupune asigurarea 

unor facilități pentru: pre-tratarea biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), fermentarea deșeurilor 

(reactorul de digestie anaerobă), compostarea/maturarea digestatului obținut în reactor, stocarea și 

curățarea biogazului obținut în reactor, precum și echipamentele de cogenerare (care vor 

transforma biogazul în agent termic și energie electrică, pentru utilizarea pentru consumul pe 

amplasament). Digestatul maturat obținut are de regulă caracteristicile fizice și chimice pentru a 

putea fi folosit ca fertilizant. 
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Numărul  instalațiilor de digestie anaerobă (1 sau 2 sau mai multe) va fi stabilit în cadrul Studiului 

de fezabilitate pentru Proiectul POIM.  

Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini 

Până în 2024, colectarea separată a deșeurilor verzi va continua ca în condițiile actuale, realizându-

se în zonele Prejmer si Victoria, unde exista stații de compostare funcționale. Vor fi colectate 

deșeurile din parcuri și grădini și cele verzi de la gospodăriile individuale și va fi necesară creșterea 

ratelor de colectare. Începând cu 2024, se va extinde sistemul de colectare separată a deșeurilor 

verzi din parcuri și grădini la nivelul întregului județ, cu următoarele rate de colectare: 

- 30% în 2022 

- 50% in 2023 

- 100% începând din 2024 

Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare 

Pentru compostarea deșeurilor verzi va fi necesară o capacitate totală de compostare de cca 3.000 

t/an, care pot fi asigurate fie prin statii de compostare construite pe același amplasament cu stațiile 

de transfer, precum si una în cadrul CMID, fie prin dotarea fiecărui UAT urban (principalul 

generator de deșeuri vegetale din parcuri și grădini) cu tocătoare care vor fi amplasate în locațiile 

unde se colectează acestei deșerui (compostare in-situ) cu investiții minime. Alegerea variantei 

finale va fi analizată în cadrul Studiului de fezabilitate, în functie de criterii economico-financiare 

și instituționale. 

Va fi necesară asigurarea următoarelor capacități de compostare: pentru Făgăraș (300 t/an), pentru 

Rupea (150 t/an), pentru CMID (2550 t/an). 

Tratarea deșeurilor reziduale municipale într-o instalație de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți economici, din piețe, 

parcuri și grădini și stradale – fără măturatul stradal), se propune o instalație de tratare mecano-

biologică cu digestie anaerobă, cu o capacitate medie de tratare mecanică (cu capacitate de cca 

77.800 t/an, amenajată în cadrul CMID, care va deservi întreg județul), cu un randament în material 

reciclabil (în principal plastic și metal de cca 13%, 35% RDF reciclabile și cca 45% fracție 

organică. Instalația TMB cu digestie anaerobă presupune existența mai multor 

facilități/echipamente: facilitatea de tratare mecanică (compusă din combinație de mai multe 

echipamente de sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: 

materialele reciclabile, materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și 

reziduu. Fracția organică se tratează ulterior într-o instalație de digestie anaerobă cu capacitate de 

cca 35.000 t/an, care din punct de vedere tehnologic este similară cu cea descrisă pentru tratarea 

biodeșeurilor colectate separat, cu producere biogaz și digestat care se maturează/usucă ulterior 

pentru producere de CLO (folosit ca material de acoperire). Instalația TMB cu digestie anaerobă 

este recomandată să fie construită pe același amplasament (centrul de management integrat) cu 

instalația de tratare a biodeșeurilor colectate separat. Se recomandă totuși ca în cadrul 

echipamentele aferente digestiei anaerobe a biodeșeurilor colectate separat să fie altele decât cele 

aferente digestiei anaerobă a fracției organice provenită din deșeurile reziduale dintr-un motiv 

evident: doar biodeșeurile colectate separat se cuantifică ca deșeuri reciclate și se iau în considerare 

la atingerea țintelor. 
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Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică se va elimina pe depozit. De asemenea, maturatul 

care se obține la uscarea/compostarea digestatului din TMB se elimină pe depozit (sau se folosește 

ca material de acoperire), neputând fi calificat ca material fertilizant. 

Asigurarea de capacități de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

Capacitatea necesară a fi asigurată, în condițiile functionării celorlalte instalații de tratare a 

deșeurilor menționate anterior, este de cca 22.000 tone/an începând cu 2024. Vor merge la 

depozitare reziduurile stațiilor de tratare a deșeurilor și direct, deșeurile provenite din măturatul 

stradal (nu mai mult de 10% din totalul deșeurilor stradale). 

Asigurarea capacității de depozitare se poate realiza prin integrarea depozitului existent al SC FIN-

ECO SA în cadrul SMID Brașov, prin crearea mecanismului juridic, instituțional și financiar legal 

care să permită operarea lui și monitorizarea de către ADI ISO Mediu. Până la epuizarea capacității 

construite a acestui depozit, deșeurile reziduale vor fi depozitate conform situației actuale (în 

perioada până în 2024, pe baza contractelor existente) și începând din 2024, în baza noilor 

contracte de delegare ale operatorilor instalațiilor de tratare a deșeurilor, desemnați în urma 

implementării SMID Brașov.  

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov trebuie să se 

realizeze prin crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul 

ADI ISO MEDIU. Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în 

baza Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și 

ADI ISO MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la : 

➢ aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

➢ consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 

Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 

➢ preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO 

MEDIU; 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii 

din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, încheiate cu ADI 

ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului 

serviciului aprobat de către ADI ISO MEDIU 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își respectate 

obligații contractuale din motive imputabile lui. 

Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme neconforme urbane 

Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea 

depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a 

demarat procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

ce vor fi accesate de Primăria Rupea, fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul 

depozitelor vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 
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Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de construcții 

și demolări 

Pentru valorificarea fluxurilor de deșeuri speciale, inclusiv a fluxurilor de deșeuri de construcții și 

demolări care fac obiectul serviciului de salubrizare, se propune amenajarea unor centre publice 

de colectare, prin aport voluntar al categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase 

menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri 

reciclabile (textile, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolari. 

Se propune realizarea câte unui astfel de centru în toate localitățile urbane ale județului, iar la 

nivelul municipiului Brașov, 2 astfel de centre. 

Mai jos este prezentat fluxul de gestionare a deșeurilor în anul 2025, anul în care trebuie atinse 

următoarele ținte de reciclare impuse. 

Figura 7-13 Schema fluxului de deșeuri în Alternativa 2  

 

A. Evaluarea financiară a alternativei 

a. Costurile de investiții 

Costurile de investiții aferente Alternativei 2 reprezintă investițiile noi propuse în PJGD pentru 

această alternativă, respectiv  ̧ respectiv investiții aferente componentei de colectare, transfer, 

sortare, compostare, digestia anerobă, instalație TMB cu digestie anaerobă, şi investiţii în 

componenta de depozitare, inchiderea depozitelor urbane neconforme. 
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Investițiile noi propuse sunt redate în cele ce urmează: 

Investițiile noi propuse, aferente componentei de colectare, sunt prezentate mai jos: 

Tabel 7-40 Investițiile noi propuse, aferente componentei de colectare - Alternativa 2 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație compostare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-41 Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație compostare)- Alternativa 2 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație sortare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-42 Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație sortare) – Alternativa 2 

Nr. 

crt.
Denumire investitii Cantitate UM PU EURO TOTAL EURO 2021 2022 2023

10% 60% 30%

1.1 5.967.000,00 304.200,00 1.825.200,00 3.837.600,00

1.1.1 Construcții: 3.042.000,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

Platformă betonată (200-400 mp) inclusiv împrejmuire 65 buc. 46.800,00 3.042.000,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

1.1.2 Utilaje și echipamente, din care: 2.925.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00

Containere 24-30 mc - câte 5 pentru fiecare amplasament 325 buc. 6.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

Cântar metalic - 1 pentru fiecare amplasament 65 buc. 15.000,00 975.000,00 975.000,00

1.3 Recipiente pentru colectarea deșeurilor: 8.564.500,00 8.564.500,00

1.3.1 Recipiente pentru colectare separată a reciclabilelor 4.961.050,00 4.961.050,00

Recipiente - 240 l 177.650 buc. 20,00 3.553.000,00 3.553.000,00

Recipiente - 1,1 mc 9.387 buc. 150,00 1.408.050,00 1.408.050,00

1.3.2 Recipiente pentru colectare reziduale 1.801.725,00 1.801.725,00

Recipiente - 1,1 mc 3.129 buc. 150,00 469.350,00 469.350,00

Recipiente - 120 l 88.825 buc. 15,00 1.332.375,00 1.332.375,00

1.3.3 Recipiente pentru colectare deșeuri biodegradabile 1.801.725,00 1.801.725,00

Recipiente - 1,1 mc 3.129 buc. 150,00 469.350,00 469.350,00

Recipiente - 120 l 88.825 buc. 15,00 1.332.375,00 1.332.375,00

1.4 7.462.000,00 245.000,00 1.470.000,00 5.747.000,00

1.4.1 Construcții: 2.450.000,00 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

Platformă betonată - împrejmuire 7 buc. 350.000,00 2.450.000,00 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

1.4.2 Utilaje și echipamente, din care: 5.012.000,00 5.012.000,00

Stație mobilă de concasare și sortare 7 buc. 330.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00

Containere metalice - 24-30 mc 7 buc. 6.000,00 42.000,00 42.000,00

Mașină de transport cu container - 24-30 mc 7 buc. 150.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Încărcător frontal 7 buc. 130.000,00 910.000,00 910.000,00

Excavator pe șenile 7 buc. 100.000,00 700.000,00 700.000,00

1.5
Infiintare puncte colectare anti-ursi si Modernizare 

puncte de colectare existente :
6.458.000,00 6.458.000,00

Platforme închise (mediul urban - blocuri) 3.229 buc. 2.000,00 6.458.000,00 6.458.000,00

28.451.500,00 549.200,00 3.295.200,00 24.607.100,00

INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

Centre speciale de colectare voluminoase, DEE, baterii, etc.

d
in

 c
ar

e

Puncte de colectare și tratare deșeuri provenite din construcții și demolări

TOTAL  INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

10% 60% 30%

Investiții noi - COMPOSTARE Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 2.862,19

Cost unitar investiție (euro/tonă) 150,00

Cost investiție (euro) din care: 429.328,90

Construcții 343.463,12 34.346,31 206.077,87 103.038,94

Utilaje și echipamente 85.865,78 8.586,58 51.519,47 25.759,73

TOTAL INVESTITII NOI COMPOSTARE 429.328,90 42.932,89 257.597,34 128.798,67

INVESTITII NOI COMPOSTARE
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Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație transfer) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-43 Investițiile noi aferente componentei de transfer (stații transfer) – Alternativa 2 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație TM cu digestie anaerobă) sunt redate mai 

jos: 

Tabel 7-44 Investițiile noi aferente componentei de tratare (TM cu digestie anaerobă)- Alternativa 2 

 

 

10% 60% 30%

Investiții noi - SORTARE Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 51.830,90

Cost unitar investiție (euro/tonă) 150,00

Cost investiție (euro) din care: 7.774.635,44

Construcții 6.219.708,35 621.970,84 3.731.825,01 1.865.912,51

Utilaje și echipamente 1.554.927,09 155.492,71 932.956,25 466.478,13

TOTAL INVESTITII NOI SORTARE 7.774.635,44 777.463,54 4.664.781,26 2.332.390,63

INVESTITII NOI SORTARE

10% 60% 30%

Investiții noi - TRANSFER Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 28.813,56

Cost unitar investiție (euro/tonă) 100,00

Cost investiție (euro) din care: 2.881.356,42

Construcții 2.305.085,14 230.508,51 1.383.051,08 691.525,54

Utilaje și echipamente 576.271,28 57.627,13 345.762,77 172.881,38

TOTAL INVESTITII NOI TRANSFER 2.881.356,42 288.135,64 1.728.813,85 864.406,93

INVESTITII NOI TRANSFER

10% 60% 30%

TM Valoare (euro) 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție nouă 77.291,19

Cost unitar investiție (euro/tonă) 250,00

Cost investiție (euro) 19.322.796,43

Total investiție de realizat, din care: 19.322.796,43 1.932.279,64 11.593.677,86 5.796.838,93

Construcții 7.729.119,00 772.911,90 4.637.471,40 2.318.735,70

Utilaje și echipamente 11.593.677,43 1.159.367,74 6.956.206,46 3.478.103,23

Investiții noi - TM

10% 60% 30%

Digestie anaeroba Valoare (euro) 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție nouă (tone) CMID Brasov 112.070,79

Cost unitar investiție (euro/tonă) 450,00

Cost investiție (euro) 50.431.853,82

Total investiție de realizat, din care: 50.431.853,82 5.043.185,38 30.259.112,29 15.129.556,15

Construcții 20.172.742,00 2.017.274,20 12.103.645,20 6.051.822,60

Utilaje și echipamente 30.259.111,82 3.025.911,18 18.155.467,09 9.077.733,55

Investiții noi - Digestie anaeroba
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Investițiile noi aferente componentei de depozitare sunt redate mai jos: 

Tabel 7-45 Investițiile noi aferente componentei de depozitare – Alternativa 2 

 

Costurile totale cu investițiile noi pentru Alternativa 2 sunt prezentate mai jos: 

Tabel 7-46 Costurile totale cu investițiile noi şi reinvestiţiile la investiţiile noi pentru Alternativa 2 

 

b. Costurile de operare 

Costurile de operare și întreținere s-au calculat în baza costurilor unitare și cantitățile de deșeuri 

pe fiecare componentă, rezultând costurile brute anuale de operare a sistemului de management al 

deșeurilor propus. 

Costurile unitare includ, pe lângă costurile de operare date de Studiul Jaspers, amortizarea aferentă 

noilor investiții. Amortizarea se calculează începând cu următorul an estimat pentru finalizarea 

implementării investițiilor. 

10% 60% 30%

Investiții - INCHIDERE DEPOZITE EXISTENTE Valoare euro 2021 2022 2023

Total investiție de realizat, din care: 11.718.030,18 1.171.803,02 7.030.818,11 3.515.409,06

Construcții 11.483.670,00 1.148.367,00 6.890.202,00 3.445.101,00

Utilaje și echipamente 234.360,18 23.436,02 140.616,11 70.308,06

Reinvestiții investiții noi

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.) 585.901,51 58.590,15 58.590,15 58.590,15

INVESTIȚII NOI INCHIDERE DEPOZITE EXISTENTE

Nr. crt.
Total investiție 

(€)

1 28.451.500,00

2 80.839.971,00

2.1 2.881.356,42

2.2 429.328,90

2.3 7.774.635,43

2.4 19.322.796,43

2.5 Digestie anaeroba 50.431.853,82

3 0,00

4 11.718.030,18

5 4.316.598,56

125.326.099,74

Nr. crt.
Total investiție 

(€)

1 90.576.741,23

2 69.861.549,13

2.1 1.047.977,16

2.2 156.151,07

2.3 2.827.710,02

2.4 18.235.545,27

2.5 47.594.165,60

3 0,00

4 368.622,10

5 0,00

160.806.912,46

Structura de costuri cu investițiile noi

TOTAL (1+2+3+4+5)

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.)

Închidere depozite existente

Depozitare

Stație de tratare - TM

Stație de sortare

Stație de compostare

Stații de transfer

Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5), din care:

Colectare și transport

Structura de costuri cu reinvestitiile la investițiile noi

Colectare și transport

Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5), din care:

Stații de transfer

Stație de compostare

TOTAL (1+2+3+4+5)

Stație de sortare

Stație de tratare - TM

Depozitare

Închidere depozite existente

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.)

Digestie anaeroba
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În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile brute de operare și întreținere unitare aferente 

Alternativei 2: 

Tabel 7-47 Costuri brute de operare și întreținere anul 2024 -Alternativa 2 

Denumire componenta 

Valoare 

unitara 

costuri de 

operare  2024 

(euro/tona) 

Costuri cu 

amortizarea 

2024 

(euro/tona) 

Cost total 

unitar 

2024 

(euro/tona) 

Colectare deseuri reziduale                50,00             11,01           61,01  

Colectare deseuri biodegradabile               50,00               2,63           52,63  

Colectare deseuri reciclabile               50,00             21,74           71,74  

Transfer               25,00               3,34           28,34  

Compostare               25,00               5,21           30,21  

Sortare               35,00               5,68           40,68  

TM               45,00               8,65           53,65  

Digestie anaeroba               50,00             21,13           71,13  

Depozitare               20,00             12,44           32,44  

Economia circulară               16,33             16,33  

 

Pentru determinarea costurilor nete de operare și întreținere, s-au dedus din costurile totale brute 

veniturile obținute din valorificarea deșeurilor. 

Costul net unitar de operare și întreținere la nivelul unui an s-a determinat prin raportarea costului 

net anual la cantitatea de deșeuri colectate la nivelul județului Braşov. 

Mai jos, sunt prezentate costurile nete de operare și întreținere (OPEX) medii pe perioada 2020-

2050, în care se apreciază că toate capacitățile sunt operaționale 100%.  
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Tabel 7-48 Costurile nete de operare și întreținere medii pe perioada 2020-2050 – Alternativa 2 

 

 

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 64,90 144.798,13 9.397.335,72 114,96 144.826,75 16.648.896,85 127,63 144.072,07 18.387.639,58 142,12 142.531,45 20.257.153,41 166,56 141.004,14 23.485.503,01 188,50 140.999,52 26.578.740,49 215,84 140.992,53 30.432.232,69

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,66 7.823,55 279.001,86 107,77 103.773,62 11.183.431,93 127,80 93.111,00 11.899.534,24 152,89 83.362,80 12.745.468,30 170,76 82.605,46 14.105.707,55 202,61 82.602,88 16.736.234,72 225,61 82.599,84 18.635.389,47

c Costuri cu depozitarea 14,23 137.175,46 1.952.006,83 33,00 19.074,42 629.455,86 39,63 14.700,10 582.565,03 45,78 12.524,85 573.387,70 49,72 12.428,98 617.969,02 54,50 12.428,66 677.362,06 59,48 12.428,28 739.234,03

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 137.175,46 2.267.363,02 2,27 137.175,46 311.419,10 16,33 14.700,10 240.001,66 16,33 12.524,85 204.487,37 16,33 12.428,98 202.922,17 16,33 12.428,66 202.916,92 16,33 12.428,28 202.910,67

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e
Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 
86,81 6.254,21 542.925,91 19,50 132.592,98 2.585.598,89 30,28 134.408,69 4.070.143,05 34,62 133.587,77 4.624.376,14 39,52 132.129,86 5.221.138,13 45,15 132.125,42 5.964.890,81 51,58 132.118,78 6.814.812,70

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 30.616,16 3.030.999,49 113,11 41.901,07 4.739.430,01 129,23 53.813,66 6.954.339,03 147,64 64.094,63 9.462.930,59 168,67 74.955,57 12.642.755,68 192,70 85.814,38 16.536.431,36

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 3.636,90 46.320,49 26,49 15.126,83 400.660,95 29,99 18.928,16 567.626,58 32,2 19.689,98 634.071,78 38,16 19.452,97 742.241,37 43,39 19.452,25 844.121,45 48,25 19.451,18 938.447,28

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 31,61 69.230,96 2.188.659,71 51,35 69.372,24 3.562.264,45 58,66 69.145,62 4.056.081,83 67,02 68.685,05 4.603.272,33 76,57 68.229,39 5.224.324,64 87,48 68.226,97 5.968.495,67 99,95 68.225,86 6.819.174,33

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,66 3.742,88 133.477,93 107,77 49.708,43 5.356.957,54 127,80 44.659,85 5.707.503,62 152,89 40.094,19 6.130.064,12 170,76 39.840,41 6.803.148,08 202,61 39.839,09 8.071.830,05 225,61 39.838,52 8.987.987,05

c Costuri cu depozitarea 14,23 65.626,43 933.864,16 33,00 9.136,81 301.514,63 39,63 7.050,77 279.422,03 45,78 6.023,96 275.776,71 49,72 5.994,47 298.044,94 54,50 5.994,30 326.689,46 59,48 5.994,25 356.538,07

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 65.626,43 1.084.734,45 2,27 65.708,20 149.172,36 16,33 7.050,77 115.114,62 16,33 6.023,96 98.350,31 16,33 5.994,47 97.868,86 16,33 5.994,30 97.866,15 16,33 5.994,25 97.865,33

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

86,81 2.990,26 259.584,04 19,50 63.512,24 1.238.505,86 30,28 64.507,79 1.953.414,97 34,62 64.375,15 2.228.459,28 39,52 63.935,29 2.526.415,87 45,15 63.932,97 2.886.296,70 51,58 63.931,88 3.297.667,10

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 14.665,19 1.451.853,43 113,11 20.109,90 2.274.630,99 129,23 25.932,48 3.351.254,49 147,64 31.014,25 4.578.943,79 168,67 36.269,57 6.117.587,93 192,70 41.525,32 8.001.928,76

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 1.738,88 22.146,78 26,49 7.245,77 191.917,22 29,99 9.084,34 272.425,38 32,2 9.488,48 305.555,41 38,16 9.412,95 359.157,40 43,39 9.412,57 408.454,24 48,25 9.412,37 454.111,78

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate de 

deșeuri

Valoare totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 54,13 214.029,09 11.585.995,43 94,36 214.198,99 20.211.161,30 105,26 213.217,69 22.443.721,41 117,70 211.216,50 24.860.425,74 137,21 209.233,53 28.709.827,65 155,56 209.226,49 32.547.236,16 178,05 209.218,39 37.251.407,02

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,66 11.571,21 412.650,06 107,77 153.483,53 16.540.548,93 127,80 137.713,28 17.599.680,45 152,89 123.295,46 18.850.836,08 170,76 122.175,34 20.862.660,71 202,61 122.171,53 24.753.269,93 225,61 122.167,04 27.562.162,79

c Costuri cu depozitarea 14,23 202.885,61 2.887.062,28 33,00 28.211,50 930.979,46 39,63 21.741,78 861.626,87 45,78 18.524,54 848.053,38 49,72 18.382,75 913.990,17 54,50 18.382,27 1.001.833,82 59,48 18.381,71 1.093.343,86

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 202.885,61 3.353.481,22 2,27 202.885,61 460.595,90 16,33 21.741,78 354.967,89 16,33 18.524,54 302.441,45 16,33 18.382,75 300.126,48 16,33 18.382,27 300.118,72 16,33 18.381,71 300.109,48

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e

Venituri din valorificarea 

deșeurilor reciclabile, a energie 

rezultate

86,81 9.244,47 802.509,95 19,50 196.105,22 3.824.104,75 30,28 198.916,48 6.023.558,02 34,62 197.962,91 6.852.835,42 39,52 196.065,15 7.747.554,00 45,15 196.058,39 8.851.187,51 51,58 196.050,66 10.112.479,80

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 45.281,34 4.482.852,92 113,11 62.010,97 7.014.061,00 129,23 79.746,14 10.305.593,52 147,64 95.108,88 14.041.874,38 168,67 111.225,14 18.760.343,61 192,70 127.339,70 24.538.360,12

g
Venituri aferente cotei suportate 

de OTR
12,74 5.375,77 68.467,27 26,49 22.372,60 592.578,17 29,99 28.012,49 840.051,95 32,2 29.178,47 939.627,19 38,16 28.865,92 1.101.398,77 43,39 28.864,82 1.252.575,70 48,25 28.863,55 1.392.559,06

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

TOTAL SISTEM

21.732.540,88

2020 2025 2030

22.755.944,41

POPULATIE

21.567.709,83

AGENTI ECONOMICI

2020 2025 2030 2035

13.306.461,02

2040 2045

13.895.707,42 28.773.203,74 31.109.740,51 33.780.496,78 38.412.101,75 44.195.254,19

22.985.791,66 24.743.486,25

Total cost net de operare (€ fara TVA/t) 91,90 157,13 150,84 151,32 163,02 175,49

2020 2025 2030 2035 2040 2045

4.340.736,25 9.369.908,97 10.158.122,11 11.107.463,47 12.423.386,53 14.464.881,33

4.059.005,43 6.487.632,47 5.657.650,77 5.222.194,29 4.958.869,46 5.052.542,46

Total cost net de operare (€/t) 58,63 93,52 81,82 76,03 72,68 74,05

2035 2040 2045

18.239.188,99 38.143.285,59 41.259.996,62 44.861.756,65 50.786.605,01 58.602.458,63

17.368.211,77 29.243.749,75 27.382.325,65 26.763.700,52 27.895.777,86 29.738.351,81

Total cost net de operare (€/t) 81,15 136,53 128,42 142,13126,71 133,32

2050

50.009.766,87

25.720.075,52

182,42

2050

16.261.564,79

4.507.857,15

66,07

2050

66.207.023,15

30.163.624,17

144,17
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B. Verificarea modului de atingere a țintelor 

În figura următoare este prezentat modul în care prin Alternativa 2 se atinge obiectivul de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor municipale, pe perioada de prognoză 2020-2050. 

Figura  7-14 Modul de atingere al obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor 

municipale, Alternativa 2 

 

Figura  7-15 Modul de atingere al obiectivului privind reducerea biodegradabilelor de la depozitare, 

Alternativa 2 
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Analizând figurile de mai sus se pot concluziona următoarele: 

• În ceea ce privește obiectivul de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor 

municipale, până în 2022 nu se pot atinge țintele. Rata de reciclare estimată a se realiza în 

cadrul acestei Alternative poate atinge 70% la nivelul anului 2024 (calculată prin Metoda 

2 de calcul, față de ținta de 50% de atins în 2020), 53% în 2025 față de ținta de 50%, 63,2% 

în 2030 față de ținta de 60% și 68,28 în 2035 față de ținta de 65%; 

• În ceea ce privește reducerea la depozitare a cantității de deșeuri biodegradabile 

municipale, această poate fi atinsă pe perioadă de prognoză începând cu 2024, odată cu 

intrarea în funcțiune a instalațiilor de tratare a biodeșeurilor (fie că acestea sunt colectate 

separat sau în amestec). 

• În conformitate cu fluxul de deșeuri prezentat mai sus, în anul 2025, în cazul alternativei 

2, circa 1.487 tone deșeuri sunt depozitate fără nicio tratate prealabilă (deșeurile din 

măturatul stradal, cu respectarea prevederilor PNGD). Aceasta înseamnă că în cazul 

alternativei 2 este îndeplinit obiectivul referitor la depozitarea numai a deșeurilor supuse 

în prealabil unor operații de tratate. 

• Cantitățile de deșeuri care ajung pe depozit sunt relativ ridicate până în 2024, procentul de 

depozitare ajungând la 8,74% la nivelul anului 2035 (cu o medie de 20% pe perioada de 

prognoză, 2020-2050), procent care se menține sub 10% după 2035. Modul de atingere a 

țintelor pe anii de referință este prezentat în tabelul următor: 
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Tabel 7-49 Atingerea țintelor și obiectivelor în anii de referință, Alternativa 2 
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C. Evaluarea Alternativei 2 din punct de vedere al cuantificarii impactului asupra 

mediului (estimarea gazelor cu efect de sera) 

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, cuantificarea emisiilor de gaze du efect de seră, 

realizată conform Metodologiei de elaborare a PJGD, a condus la următoarele cantități de emisii 

medii nete de CO2e (tone/an): 

Tabel 7-50 Emisii medii anuale nete de CO2e pentru Alternativa 2 

Denumire 

emisii totale 

medii 

 (tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit 

conforme 
7.120,40 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate 

direct la incinerare 
6.876,95 

Biodeșeuri colectate separat și compostate (aerob) 66,77 

Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob 780,88 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -56.447,56 

Deșeuri colectate amestecat și tratate în TMB cu tratare anaeroba, cu 

depozitarea materialului rezultat 
10.838,22 

TOTAL -30.764,32 

 

D. Gradul de valorificare energetică a deșeurilor 

Alternativa 2 presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor 

reciclabile și a celor din instalația de tratare mecanică. Cantitatea medie estimată de astfel de deșeu, 

cu putere calorifică este de cca 126.750 tone/an (împreună cu deșeurile tratate în instalatie de 

digestie anaeroba, care conduc la biogaz), reprezentând cca 60% din cantitatea de deșeuri 

municipală colectată anual. 

E. Riscul de piață 

Alternativa 2 are următoarele output-uri din instalațiile prevăzute: 

Tabel 7-51 Output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor, Alternativa 2 

Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare 

pe piață 

Instalație de 

sortare a 

deșeurilor 

reciclabile 

Materiale 

reciclabile sortate, 

pe categorii 

(hârtie, carton, 

plastic, metal și 

sticlă) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialelor obținute 

este bună, cu obținere de 

venituri 

Fracție de deșeuri 

reciclabile 

amestecate (RDF) 

Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Instalații de 

valorificare termică 

(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. în general nu se 

obțin venituri, ci sunt costuri 
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Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare 

pe piață 

Reziduuri de la 

sortare 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de 

eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 

activitate 

Instalații 

compostare 

Compost 

Fertilizare în 

agricultură pe soluri 

Amendarea calității 

solului 

Ferme de creștere 

ciuperci 

Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, 

limitată însă de calitatea 

compostului (există standarde 

de certificare a calirății la 

nivel european, încă nu în 

România). Calitate bună a 

materialului obținut, cu 

posibilitate de obținere de 

venituri sau costuri, funcție de 

utilizare 

Reziduuri de la 

compostare  

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalație TMB 

cu digestie 

anaerobă 

Fracție de deșeuri 

reciclabile sortate 

din tratarea 

mecanică 

(metalice și 

plastic) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate medie a materialului 

obținut, cu obținere de 

venituri 

RDF 

Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Instalații de 

valorificare termică 

(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. In general nu se 

obțin venituri, ci sunt costuri 

Biogaz/ energie 

termică și/sau 

electrică 

Rețeaua locală de 

energie termică sau 

electrică 

Utilizare în 

instalație pentru 

consum propriu 

Posibilitate mediu-scazută, 

limitată de calitatea biogazului 

(compoziția în CH4). Este 

obligatorie investiție 

suplimentară în instalație de 

cogenerare sau sisteme de 

curățare a biogazului (în cazul 

valorificării ca atare). 

Posibilitate de reducere a 

costurilor de producție prin 
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Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare 

pe piață 

utilizarea internă a produselor.  

Cererea pe piața internă 

actuală depinde de necesitățile 

locale. 

Digestat 

(asemănător 

compost-like-

output,) 

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

tratarea mecanică  

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de 

eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 

activitate 

F. Conformitatea cu principiile economiei circulare 

Conformitatea cu principiile economici circulare este asigurată de cantitatea de deșeuri valorificată 

din cadrul unui Sistem de gestionare a deșeurilor, fie că este materială sau energetică și de cantități 

cât mai reduse care ajung să fie eliminate, pe depozite sau prin incinerare. 

Gradul de conformare al Alternativei 2 cu principiile economiei circulare este prezentat în tabelul 

următor: 

Tabel 7-52 Conformarea cu principiile economiei circulare, Alternativa 2 

Criterii de conformitate cu principiile economici circulare  Tone/an*  

Cantitate de deșeuri valorificate prin reciclare materială 119.499 

Cantitate de deșeuri valorificate energetic 126.750 

Cantitate de deșeuri depozitate final 42.010 
*cantităti anuale, calculate ca medie a prognozelor pe perioada 2020-2050 

7.3.4 Alternativa 3 

Alternativa 3 pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brașov ia în 

considerare următoarele investiții noi cu scopul de atingere a țintelor și obiectivelor actuale din 

legislație: 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, pe 3 fracții: 

hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, și a sistemului de colectare din poartă în poartă la toate 

casele (urban și rural); 

▪ Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor; 
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▪ Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 

separat; 

▪ Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor colectate separat prin digestie 

anaerobă și compostare în sistem închis; 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare 

▪ Tratarea deșeurilor reziduale municipale în una sau mai multe instalații de tratare mecanică 

și biologică (cu digestie anaerobă/biouscare); 

▪ Asigurarea capacității de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

▪ Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări. 

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

Acoperirea cu servicii de salubrizare se asumă că va atinge 100% la nivelul anului 2023, datorită 

implementării obligațiilor legale impuse prin Legea 211/2011 și a OUG 74/2018. 

Până la nivelul anului 2022 sistemul va funcționa ca și în condițiile actuale, până la acea dată 

estimându-se că se vor implementa în toate UAT-urile prevederile OUG 74/2018 privind 

introducerea colectării din poartă în poartă în mediul urban a deșeurilor reciclabile de hârtie/carton 

și plastic și metal, ceea ce trebuie să ducă la un procent de capturare a reciclabilelor de 70%, care 

poate fi  menținut până în 2029. Începând cu 2030, rata de capturare trebuie să crească la 75%,  iar 

din 2035 la 80%, cu extinderea colectării reciclabilelor din poartă în poartă și în mediul rural, 

inclusiv cu colectarea separată a deșeurilor din sticlă în puncte de colectare, atât în urban cât și în 

rural. Din această rată de colectare se consideră că o parte este atinsă prin aport voluntar: 1% în 

mediul rural și 5% în mediul urban. Pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare, trebuie 

asigurată o rată de colectare de 60% în 2021, 70% în 2022-2029. 

Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor 

La momentul actual există 2 stații de transfer, una în Prejmer și una în Victoria, care funcționează 

deficitar, și care se propune să rămână în utilizarea beneficiarilor pentru alte scopuri, fără a fi 

integrate în viitorul SMID. Pentru a acoperi necesarul de transfer al deșeurilor din zonele mai 

îndepărtate (Rupea) va fi necesară o capacitate nouă de transfer, astfel ca la nivelul județului să se 

asigure o capacitate de transfer totală de cca 7.300 t/an (pentru zona Rupea). 

Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat 

La momentul actual majoritatea stațiilor de sortare existente (5, din care 3 din PHARE și 2 private) 

realizează sortarea deșeurilor reciclabile amestecate, cu randamente în material reciclabil foarte 

scăzut.  
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Având în vedere că gradul de degradare fizică și uzură morală al majorității acestor instalații este 

foarte ridicat, este necesară o capacitate suplimentară de sortare, modernă (în instalațiile PHARE 

existente și/sau în una nouă), care să permită randamente crescute în material reciclabil, obținerea 

unui RDF de calitate și cât mai puțin reziduu pentru eliminare. 

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de aprox. 52.500 t/an, de pus în funcțiune 

începând cu 2024, fiind propuse 2 instalații de sortare, una de capacitate cca 7.500 t/an care să 

deservească zona vestică a judetului (Victoria, Făgăraș, Rupea) și una de cca 45.000 t/an care să 

acopere necesarul pentru restul județului (inclusiv municipiul Brașov). Se preconizează că se obțin 

min 5% deșeuri valorificabile energetic, iar reziduurile sunt transferate către stația TMB. 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în instalațiile existente (inclusiv 

cele private), având în vedere că acestea sunt operate de actualii operatori în baza unor contracte 

valabile. Instalațiile private rămân în operare conform politicii economice a beneficiarilor lor. Va 

fi necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor actiuale la legislația în vigoare 

monitorizarea respectării acestor indicatori. 

Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, similare 

și din piețe 

Pentru atingerea țintelor privind reciclarea deșeurilor municipale, începând cu anul 2024 este 

necesară implementarea colectării separate a biodeșeurilor de la populație, agenți economici 

(mai ales cei de tip HORECA) și din piețe. Incepând cu 2024 trebuie asigurată o rată de colectare 

a acestor categorii de deșeuri astfel: 

- Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți economici: 

o 60% începând cu 2024 - 2029 

o 70% din 2030-2034 

o 80% începând cu 2035 

- Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va încurajată compostarea individuală 

în cadrul gospodăriilor) 

o 30% începând cu 2024 - 2029 

o 40% din 2030-2034 

o 50% începând cu 2035 

- Biodeșeuri din piețe 

o 80% începând cu 2024 - 2029 

o 90% începând din 2030 

o 95% începând din 2035 

Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini 

Până în 2024, colectarea separată a deșeurilor verzi va continua ca în condițiile actuale, 

realizându-se în zonele Prejmer si Victoria, unde exista stații de compostare funcționale. Vor fi 

colectate deșeurile din parcuri și grădini și cele verzi de la gospodăriile individuale și va fi necesară 

creșterea ratelor de colectare. Începând cu 2024, se va extinde sistemul de colectare separată a 

deșeurilor verzi din parcuri și grădini la nivelul întregului județ, cu următoarele rate de colectare: 
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- 30% în 2022 

- 50% in 2023 

- 100% începând din 2024 

Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă și prin compostare 

Pentru zona centrală și de est a județului (inclusiv municipiul Brașov) reciclarea biodeșeurilor 

colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care conțin în marea lor majoritate resturi 

alimentare cât și vegetale umede) se propune o capacitate de digestie anaerobă maximă de cca 

69.000 t/an. Instalația de digestie anaerobă presupune asigurarea unor facilități pentru: pre-tratarea 

biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), fermentarea deșeurilor (reactorul de digestie anaerobă), 

compostarea/maturarea digestatului obținut în reactor, stocarea și curățarea biogazului obținut în 

reactor, precum și echipamentele de cogenerare (care vor transforma biogazul în agent termic și 

energie electrică, pentru utilizarea pentru consumul pe amplasament).  

In etapa de compostare/maturare a digestatului vor fi introduse, ca și material de structurare, și 

deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini din această zonă (cca 2.600 t/an). Materialul obținut 

din digestat și deșeurile verzi are de regulă caracteristicile fizice și chimice pentru a putea fi folosit 

ca fertilizant, activitatea fiind considerată ca reciclare. 

În zona vestică a județului Brașov (Victoria, Făgăraș și Rupea cu UAT-urile rurale din zonă) pentru 

reciclarea  biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care conțin în 

marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede), dar și a deșeurilor verzi din parcuri 

și grădini, se propune o instalație de compostare în sistem închis cu capacitate de cca 10.500 t/an. 

Materialul obținut este compost și poate fi folosit ca fertilizant, activitatea fiind considerată de 

asemenea, ca reciclare. 

Tratarea deșeurilor reziduale municipale în două instalații de tratare mecanică cuplate cu 

tratare biologică: una cu cu digestie anaerobă și una cu biouscare 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți economici, din piețe, 

parcuri și grădini și stradale – fără măturatul stradal), se propun 2 instalații de tratare mecano-

biologică:  

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu una de digestie anaerobă, cu capacitate de cca 

67.000 t/an (amenajată în cadrul CMID, care va deservi zona centrală, inclusiv municipiul 

Brașov), cu producere 7% deșeuri reciclabile (plastic și metal), cca 35% RDF, cca 13%  

reciclabile, cca 45% fracție organică care se supune apoi unei fermentări anaerobe într-o 

instalatie de digestie anaerobă (capacitate necesară cca 30.000 t/an), cu producere biogaz 

și digestat care se maturează/usucă ulterior pentru producere e CLO (folosit ca material de 

acoperire).  

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea de tratare 

mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, mărunțire, 

separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 

materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția 

organică se tratează ulterior într-o instalație de digestie anaerobă cu capacitate de cca 
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30.000 t/an, care din punct de vedere tehnologic este similară cu cea descrisă pentru tratarea 

biodeșeurilor colectate separat, cu producere biogaz și digestat care se maturează/usucă 

ulterior pentru producere de CLO (folosit ca material de acoperire). Biogazul se valorifică 

energetic în instalație de cogenerare.  

Instalația este recomandată să fie construită pe același amplasament (centrul de 

management integrat) cu instalația de tratare a biodeșeurilor colectate separat. Se 

recomandă totuși ca în cadrul acesteia, echipamentele aferente digestiei anaerobe a 

biodeșeurilor colectate separat să fie altele decât cele aferente digestiei anaerobă a fracției 

organice provenită din deșeurile reziduale dintr-un motiv evident: doar biodeșeurile 

colectate separat se cuantifică ca deșeuri reciclate și se iau în considerare la atingerea 

țintelor.    

Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică se va elimina pe depozit. De asemenea, 

maturatul care se obține la uscarea/compostarea digestatului din instalația de digestie 

anaerobă se elimină pe depozit (sau se folosește ca material de acoperire), neputând fi 

calificat ca material fertilizant. 

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu biouscare (cu capacitate de cca 11.500 t/an, 

amenajată pe același amplasament cu restul instalațiilor propuse pentru zona vestică a 

județului Brașov, pentru a deservi zonele Victoria, Făgăraș și Rupea) cu obținerea de cca 

5% reciclabile și 50% RDF și tratare biologică prin biouscare a fracției organice; 

reziduurile se elimină pe depozit; 

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea de tratare 

mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, mărunțire, 

separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 

materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția 

organică este tratată ulterior în etapa de biouscare, cu obținere de material stabilizat.  

Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică, împreună cu fracția organică bio-uscată 

ar putea fi eliminate pe depozit. 

Asigurarea de capacități de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

Capacitatea necesară a fi asigurată, în condițiile functionării celorlalte instalații de tratare a 

deșeurilor menționate anterior, este de cca 23.000 tone/an începând cu 2024 (capacitate medie 

anuală). Vor merge la depozitare reziduurile stațiilor de tratare a deșeurilor și direct, deșeurile 

provenite din măturatul stradal (nu mai mult de 10% din totalul deșeurilor stradale). 

Asigurarea capacității de depozitare se poate realiza prin integrarea depozitului existent al SC FIN-

ECO SA în cadrul SMID Brașov, prin crearea mecanismului juridic, instituțional și financiar legal 

care să permită operarea lui și monitorizarea de către ADI ISO Mediu. Până la epuizarea capacității 

construite a acestui depozit, deșeurile reziduale vor fi depozitate conform situației actuale (în 

perioada până în 2024, pe baza contractelor existente) și începând din 2024, în baza noilor 

contracte de delegare ale operatorilor instalațiilor de tratare a deșeurilor, desemnați în urma 

implementării SMID Brașov.  

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov, trebuie să se 

realizeze prin crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul 
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ADI ISO MEDIU. Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în 

baza Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și 

ADI ISO MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la : 

➢ aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

➢ consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 

Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 

➢ preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO 

MEDIU; 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii 

din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, încheiate cu ADI 

ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului 

serviciului aprobat de către ADI ISO MEDIU 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își respectate 

obligații contractuale din motive imputabile lui. 

Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme neconforme urbane 

Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea 

depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a 

demarat procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

ce vor fi accesate de Primăria Rupea, fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul 

depozitelor vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 

Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de construcții 

și demolări 

Pentru valorificarea fluxurilor de deșeuri speciale, inclusiv a fluxurilor de deșeuri de construcții și 

demolări care fac obiectul serviciului de salubrizare, se propune amenajarea unor centre publice 

de colectare, prin aport voluntar al categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase 

menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri 

reciclabile (textile, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolari. 

Se propune realizarea câte unui astfel de centru în toate localitățile urbane ale județului, iar la 

nivelul municipiului Brașov, 2 astfel de centre. 

Mai jos este prezentat fluxul de gestionare a deșeurilor în anul 2025, anul în care trebuie atinse 

următoarele ținte de reciclare impuse. 

Figura 7-22 Schema fluxului de deșeuri în Alternativa 3 
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G. Evaluarea financiară a alternativei 

c. Costurile de investiții 

Costurile de investiții aferente Alternativei 3 reprezintă investițiile noi propuse în PJGD pentru 

această alternativă, respectiv investiții aferente componentei de colectare, transfer, sortare, 

compostare, digestia anerobă, instalație TMB cu digestie anaerobă, instalație TMB cu bio-uscare, 

şi investiţii în componenta de depozitare, inchiderea depozitelor urbane neconforme. 

Investițiile noi propuse sunt redate în cele ce urmează: 

Investițiile noi propuse, aferente componentei de colectare, sunt prezentate mai jos: 

GENERARE / COLECTARE TRATARE VALORIFICARE / ELIMINARE

SCHEMA DE FLUX A DEȘEURILOR MUNICIPALE - ANUL 2025
3.907 t

1.937 t 1,82%

0,90% 48.226 t

35.772 t reciclabile 22,43%

16,63%

47.695 t 2.385 t RDF

Deseuri 

municipale 

22,18%
1,11%

37.618 t

generate 47.695 t 9.539 t reziduu sortare 17,49%

22,18% 4,44%

63.772 t 55.977 t
4.198.290 mc   biogaz

215.047 t 29,65% 26,03% 58.458 t 39.331 MW

18.733 t

7.794 t 27,18% 8,71%

3,62% 1.873 t

0,87%

2.480 t

2.862 t
1,15% 5.777 t 24.510 t

1,33% 8.176 t 2,69% 11,40%

3,80% 810 t reziduuri

0,38%

80.005 t 67.883 t 8.199 t

37,20% 31,57% 3,81%

14.869 t 12.001 t 2.939.775 mc biogaz

6,91% 5,58% 89.423 t
6.166 t reciclabile

41,58% 2,87%

35.233 t RDF

16,38%

0 t
20.961 t reziduuri TM+digestat 

30.623 t

0,00% 1.487 t stradale inerte
9,75% maturat+reziduu maturare 14,24%

0,69%

3.059 t 1.340 t

1,42% 1.381 t 0,62%

0,64% 445 t

12.122 t 14.843 t 0,21%

848 t 5,64% 5.195 t

0,39% 6,90% 2,42%

5.492 t

2,55%

Digestie anaeroba VALORIFICARE ENERGETICA BIOGAZ

Deseuri de ambalaje 

menajere colectate de alti 

operatori decat operatorii de 

salubrizare

VALORIFICATORI /  RECICLATORI

Deseuri reciclabile colectate 

separat - deseuri de hartie si 

carton; deseuri de plastic si 

metal; deseuri de sticla; 

deseuri textile (inclusiv 

impuritati)

VALORIFICARE ENERGETICA

Deseuri in amestec de la 

populatie, agenti economici 

si piete

STAȚII DE SORTARE 

Biodeseuri menajere, 

similare si din piete colectate 

separat (inclusiv impuritati)

COMPOST / DIGESTAT MATURAT

Biodeseuri din parcuri si 

gradini colectate separat

Compostare in sistem inchis

Tratare mecanica/     digestie 

anaeroba
Deseuri stradale 

Deseuri menajere si 

similare necolectate

1 DEPOZIT DE DEȘEURI

(PRIVAT)

Deseuri voluminoase 

colectate separat

Deseuri periculoase 

menajere colectate separat 

(DEEE)

Tratare mecanica /     

biouscare
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Tabel 7-53 Investițiile noi propuse, aferente componentei de colectare - Alternativa 3 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație compostare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-54 Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație compostare)- Alternativa 3 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație sortare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-55 Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație sortare) – Alternativa 3 

Nr. 

crt.
Denumire investitii Cantitate UM PU EURO TOTAL EURO 2021 2022 2023

10% 60% 30%

1.1 5.967.000,00 304.200,00 1.825.200,00 3.837.600,00

1.1.1 Construcții: 3.042.000,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

Platformă betonată (200-400 mp) inclusiv împrejmuire 65 buc. 46.800,00 3.042.000,00 304.200,00 1.825.200,00 912.600,00

1.1.2 Utilaje și echipamente, din care: 2.925.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00

Containere 24-30 mc - câte 5 pentru fiecare amplasament 325 buc. 6.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

Cântar metalic - 1 pentru fiecare amplasament 65 buc. 15.000,00 975.000,00 975.000,00

1.3 Recipiente pentru colectarea deșeurilor: 8.564.500,00 8.564.500,00

1.3.1 Recipiente pentru colectare separată a reciclabilelor 4.961.050,00 4.961.050,00

Recipiente - 240 l 177.650 buc. 20,00 3.553.000,00 3.553.000,00

Recipiente - 1,1 mc 9.387 buc. 150,00 1.408.050,00 1.408.050,00

1.3.2 Recipiente pentru colectare reziduale 1.801.725,00 1.801.725,00

Recipiente - 1,1 mc 3.129 buc. 150,00 469.350,00 469.350,00

Recipiente - 120 l 88.825 buc. 15,00 1.332.375,00 1.332.375,00

1.3.3 Recipiente pentru colectare deșeuri biodegradabile 1.801.725,00 1.801.725,00

Recipiente - 1,1 mc 3.129 buc. 150,00 469.350,00 469.350,00

Recipiente - 120 l 88.825 buc. 15,00 1.332.375,00 1.332.375,00

1.4 7.462.000,00 245.000,00 1.470.000,00 5.747.000,00

1.4.1 Construcții: 2.450.000,00 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

Platformă betonată - împrejmuire 7 buc. 350.000,00 2.450.000,00 245.000,00 1.470.000,00 735.000,00

1.4.2 Utilaje și echipamente, din care: 5.012.000,00 5.012.000,00

Stație mobilă de concasare și sortare 7 buc. 330.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00

Containere metalice - 24-30 mc 7 buc. 6.000,00 42.000,00 42.000,00

Mașină de transport cu container - 24-30 mc 7 buc. 150.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Încărcător frontal 7 buc. 130.000,00 910.000,00 910.000,00

Excavator pe șenile 7 buc. 100.000,00 700.000,00 700.000,00

1.5
Infiintare puncte colectare anti-ursi si modernizare puncte 

de colectare existente :
6.458.000,00 6.458.000,00

Platforme închise (mediul urban - blocuri) 3.229 buc. 2.000,00 6.458.000,00 6.458.000,00

28.451.500,00 549.200,00 3.295.200,00 24.607.100,00

INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

Centre speciale de colectare voluminoase, DEE, baterii, etc.

Puncte de colectare și tratare deșeuri provenite din construcții și demolări

TOTAL  INVESTIȚII NOI COLECTARE ȘI TRANSPORT

10% 60% 30%

Investiții noi - COMPOSTARE Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 12.161,83

Cost unitar investiție (euro/tonă) 150,00

Cost investiție (euro) din care: 1.824.274,94

Construcții 1.459.419,95 145.942,00 875.651,97 437.825,99

Utilaje și echipamente 364.854,99 36.485,50 218.912,99 109.456,50

TOTAL INVESTITII NOI COMPOSTARE 1.824.274,94 182.427,49 1.094.564,96 547.282,48

INVESTITII NOI COMPOSTARE
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Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație transfer) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-56 Investițiile noi aferente componentei de transfer (stații transfer) – Alternativa 3 

 

Investițiile noi aferente componentei de tratare (stație TM cu digestie anaerobă, TMB cu 

biouscare) sunt redate mai jos: 

Tabel 7-57 Investițiile noi aferente componentei de tratare (TM cu digestie anaerobă)- Alternativa 3 

 

10% 60% 30%

Investiții noi - SORTARE Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 51.830,90

Cost unitar investiție (euro/tonă) 150,00

Cost investiție (euro) din care: 7.774.635,44

Construcții 6.219.708,35 621.970,84 3.731.825,01 1.865.912,51

Utilaje și echipamente 1.554.927,09 155.492,71 932.956,25 466.478,13

TOTAL INVESTITII NOI SORTARE 7.774.635,44 777.463,54 4.664.781,26 2.332.390,63

INVESTITII NOI SORTARE

10% 60% 30%

Investiții noi - TRANSFER Valoare euro 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție(tone) 7.121,51

Cost unitar investiție (euro/tonă) 100,00

Cost investiție (euro) din care: 712.150,93

Construcții 569.720,74 56.972,07 341.832,44 170.916,22

Utilaje și echipamente 142.430,19 14.243,02 85.458,11 42.729,06

TOTAL INVESTITII NOI TRANSFER 712.150,93 71.215,09 427.290,56 213.645,28

INVESTITII NOI TRANSFER

10% 60% 30%

TM Valoare (euro) 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție nouă 66.028,55

Cost unitar investiție (euro/tonă) 250,00

Cost investiție (euro) 16.507.138,15

Total investiție de realizat, din care: 16.507.138,15 1.650.713,82 9.904.282,89 4.952.141,45

Construcții 6.602.855,00 660.285,50 3.961.713,00 1.980.856,50

Utilaje și echipamente 9.904.283,15 990.428,32 5.942.569,89 2.971.284,95

Investiții noi - TM
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Tabel 7-58 Investițiile noi aferente componentei de tratare (TM cu digestie anaerobă)- Alternativa 3 

 

Investițiile noi aferente componentei de depozitare sunt redate mai jos: 

Tabel 7-59 Investițiile noi aferente componentei de depozitare – Alternativa 3 

 

Costurile totale cu investițiile noi pentru Alternativa 3 sunt prezentate mai jos: 

10% 60% 30%

Digestie anaeroba Valoare (euro) 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție nouă (tone) CMID Brasov 97.313,80

Cost unitar investiție (euro/tonă) 450,00

Cost investiție (euro) 43.791.209,91

Total investiție de realizat, din care: 43.791.209,91 4.379.120,99 26.274.725,95 13.137.362,97

Construcții 17.516.484,00 1.751.648,40 10.509.890,40 5.254.945,20

Utilaje și echipamente 26.274.725,91 2.627.472,59 15.764.835,55 7.882.417,77

Investiții noi - Digestie anaeroba

10% 60% 30%

Tratare mecanica + biouscare Valoare (euro) 2021 2022 2023

Capacitate necesară investiție nouă 11.262,63

Cost unitar investiție (euro/tonă) 300,00

Cost investiție (euro) 3.378.789,94

Total investiție de realizat, din care: 3.378.789,94 337.878,99 2.027.273,96 1.013.636,98

Construcții 1.351.516,00 135.151,60 810.909,60 405.454,80

Utilaje și echipamente 2.027.273,94 202.727,39 1.216.364,36 608.182,18

Investiții noi - Tratare mecanica + biouscare

10% 60% 30%

Investiții - INCHIDERE DEPOZITE EXISTENTE Valoare euro 2021 2022 2023

Total investiție de realizat, din care: 11.718.030,18 1.171.803,02 7.030.818,11 3.515.409,06

Construcții 11.483.670,00 1.148.367,00 6.890.202,00 3.445.101,00

Utilaje și echipamente 234.360,18 23.436,02 140.616,11 70.308,06

Reinvestiții investiții noi

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.) 585.901,51 58.590,15 58.590,15 58.590,15

INVESTIȚII NOI INCHIDERE DEPOZITE EXISTENTE
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Tabel 7-60 Costurile totale cu investițiile noi şi reinvestiţiile la investiţiile noi pentru Alternativa 3 

 

d. Costurile de operare 

Costurile de operare și întreținere s-au calculat în baza costurilor unitare și cantitățile de deșeuri 

pe fiecare componentă, rezultând costurile brute anuale de operare a sistemului de management al 

deșeurilor propus. 

Costurile unitare includ, pe lângă costurile de operare date de Studiul Jaspers, amortizarea aferentă 

noilor investiții. Amortizarea se calculează începând cu următorul an estimat pentru finalizarea 

implementării investițiilor. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile brute de operare și întreținere unitare aferente 

Alternativei 3: 

Nr. crt.
Total investiție 

(€)

1 28.451.500,00

2 73.988.199,29

2.1 712.150,93

2.2 1.824.274,93

2.3 7.774.635,43

2.4 16.507.138,15

2.5 Digestie anaeroba 43.791.209,91

2.6 Ttratare mecanica+biouscare 3.378.789,94

3 0,00

4 11.718.030,18

5 3.805.070,55

117.962.800,02

Nr. crt.
Total investiție 

(€)

1 90.576.741,23

2 62.683.001,96

2.1 259.016,18

2.2 663.506,42

2.3 2.827.710,02

2.4 15.578.318,86

2.5 41.327.176,54

2.6 2.027.273,94

3 0,00

4 368.622,10

5 0,00

153.628.365,30

Structura de costuri cu investițiile noi

TOTAL (1+2+3+4+5)

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.)

Închidere depozite existente

Depozitare

Stație de tratare - TM

Stație de sortare

Stație de compostare

Stații de transfer

Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5), din care:

Colectare și transport

Structura de costuri cu reinvestitiile la investițiile noi

Colectare și transport

Infrastructuri fixe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5), din care:

Stații de transfer

Stație de compostare

TOTAL (1+2+3+4+5)

Stație de sortare

Stație de tratare - TM

Depozitare

Închidere depozite existente

Alte costuri (proiectare, asistență tehnică, supervizare, etc.)

Digestie anaeroba

Ttratare mecanica+biouscare
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Tabel 7-61 Costuri brute de operare și întreținere anul 2024 -Alternativa 3 

Denumire componenta 

Valoare 

unitara 

costuri de 

operare  

2024 

(euro/tona) 

Costuri cu 

amortizarea 

2024 

(euro/tona) 

Cost total 

unitar 

2024 

(euro/tona) 

Colectare deseuri reziduale               50,00             11,01           61,01  

Colectare deseuri biodegradabile              50,00               2,63           52,63  

Colectare deseuri reciclabile              50,00             21,74           71,74  

Transfer              25,00               3,33           28,33  

Compostare              25,00             44,00           69,00  

Sortare              35,00               5,68           40,68  

TMB cu biouscare              40,00             10,48           50,48  

TM              35,00               8,63           43,63  

Digestie anaeroba              50,00             21,12           71,12  

Depozitare              20,00             11,46           31,46  

Economia circulară              16,33             16,33  

 

Pentru determinarea costurilor nete de operare și întreținere, s-au dedus din costurile totale brute 

veniturile obținute din valorificarea deșeurilor. 

Costul net unitar de operare și întreținere la nivelul unui an s-a determinat prin raportarea costului 

net anual la cantitatea de deșeuri colectate la nivelul județului Braşov. 

Mai jos, sunt prezentate costurile nete de operare și întreținere (OPEX) medii pe perioada 2020-

2050, în care se apreciază că toate capacitățile sunt operaționale 100%.  
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Tabel 7-62 Costurile nete de operare și întreținere medii pe perioada 2020-2050 – Alternativa 3 

 

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 64,90 144.798,13 9.397.335,72 114,96 144.826,75 16.648.896,85 127,63 144.072,07 18.387.639,58 142,12 142.531,45 20.257.153,41 166,56 141.004,14 23.485.503,01 188,50 140.999,52 26.578.740,49 215,84 140.992,53 30.432.232,69

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,71 7.812,99 279.001,86 87,63 109.079,77 9.558.833,48 103,87 98.361,59 10.216.728,74 122,97 89.608,01 11.018.840,78 136,06 89.790,38 12.216.982,81 161,31 89.773,50 14.481.668,08 179,43 89.770,46 16.107.511,76

c Costuri cu depozitarea 14,23 137.173,14 1.951.973,77 37,16 20.704,95 769.396,10 43,86 16.358,90 717.501,33 51,35 13.326,41 684.310,92 56,88 12.780,40 726.949,17 62,72 12.780,08 801.566,57 68,95 12.779,69 881.159,50

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 137.173,14 2.267.324,62 2,46 137.173,14 338.040,07 16,33 16.358,90 267.084,07 16,33 13.326,41 217.573,97 16,33 12.780,40 208.659,60 16,33 12.780,08 208.654,35 16,33 12.779,69 208.647,97

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e
Venituri din valorificarea deșeurilor 

reciclabile, a energie rezultate
86,81 6.254,21 542.925,91 21,46 121.953,78 2.617.056,71 32,79 123.546,33 4.051.632,98 37,57 123.348,03 4.634.111,54 42,77 122.441,75 5.236.309,75 48,86 122.437,30 5.982.208,72 55,82 122.430,95 6.834.541,33

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 26.592,76 2.632.683,44 113,11 36.386,11 4.115.632,91 129,23 46.721,82 6.037.860,18 147,64 55.648,07 8.215.880,56 168,67 65.077,38 10.976.601,65 192,70 74.504,91 14.357.095,44

g
Venituri aferente cotei suportate de 

OTR
12,74 3.636,90 46.320,49 26,82 15.126,83 405.689,42 30,02 18.928,16 568.221,03 32,2 19.689,98 634.071,78 38,16 19.452,97 742.241,37 43,39 19.452,25 844.121,45 48,25 19.451,18 938.447,28

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 31,61 69.230,96 2.188.659,71 51,35 69.372,24 3.562.264,45 58,66 69.145,62 4.056.081,83 67,02 68.685,05 4.603.272,33 76,57 68.229,39 5.224.324,64 87,48 68.226,97 5.968.495,67 99,95 68.225,86 6.819.174,33

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,71 3.737,83 133.477,93 87,63 52.250,12 4.578.761,28 103,87 47.178,24 4.900.361,24 122,97 43.097,89 5.299.624,85 136,06 43.305,68 5.892.220,78 161,31 43.297,46 6.984.460,10 179,43 43.296,96 7.768.772,81

c Costuri cu depozitarea 14,23 65.625,32 933.848,34 37,16 9.917,85 368.547,18 43,86 7.846,40 344.143,00 51,35 6.409,47 329.126,38 56,88 6.163,96 350.605,80 62,72 6.163,79 386.592,88 68,95 6.163,74 424.989,78

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 65.625,32 1.084.716,08 2,46 65.707,08 161.924,02 16,33 7.846,40 128.104,45 16,33 6.409,47 104.644,44 16,33 6.163,96 100.636,01 16,33 6.163,79 100.633,30 16,33 6.163,74 100.632,47

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e
Venituri din valorificarea deșeurilor 

reciclabile, a energie rezultate
86,81 2.990,26 259.584,04 21,46 58.416,05 1.253.574,21 32,79 59.294,54 1.944.531,29 37,57 59.440,68 2.233.150,71 42,77 59.247,38 2.533.757,15 48,86 59.245,07 2.894.676,50 55,82 59.243,96 3.307.213,73

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 12.737,97 1.261.059,43 113,11 17.463,06 1.975.247,26 129,23 22.514,96 2.909.608,81 147,64 26.927,11 3.975.518,47 168,67 31.489,70 5.311.367,83 192,70 36.052,70 6.947.354,75

g
Venituri aferente cotei suportate de 

OTR
12,74 1.738,88 22.146,78 26,82 7.245,77 194.325,86 30,02 9.084,34 272.710,68 32,2 9.488,48 305.555,41 38,16 9.412,95 359.157,40 43,39 9.412,57 408.454,24 48,25 9.412,37 454.111,78

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

Nr. 

crt.
Elemente

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare totală 

(euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară (€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală (euro)

Valoare 

unitară 

(€/t)

Cantitate 

de deșeuri

Valoare 

totală 

(euro)

a Costuri de colectare și transport 54,13 214.029,09 11.585.995,43 94,36 214.198,99 20.211.161,30 105,26 213.217,69 22.443.721,41 117,70 211.216,50 24.860.425,74 137,21 209.233,53 28.709.827,65 155,56 209.226,49 32.547.236,16 178,05 209.218,39 37.251.407,02

b Costuri cu tratarea deșeurilor 35,71 11.555,59 412.650,06 87,63 161.331,45 14.137.731,05 103,87 145.479,01 15.110.773,04 122,97 132.532,27 16.297.114,89 136,06 132.802,01 18.069.194,07 161,31 132.777,04 21.418.714,85 179,43 132.772,55 23.823.374,44

c Costuri cu depozitarea 14,23 202.882,18 2.887.013,39 37,16 30.623,10 1.137.954,25 43,86 24.195,18 1.061.200,71 51,35 19.710,06 1.012.111,34 56,88 18.902,50 1.075.174,28 62,72 18.902,03 1.185.535,10 68,95 18.901,45 1.303.254,84

d
Costuri cu contribuția pentru 

economia circulară
16,53 202.882,18 3.353.424,43 2,46 202.882,18 499.968,91 16,33 24.195,18 395.023,39 16,33 19.710,06 321.796,82 16,33 18.902,50 308.612,27 16,33 18.902,03 308.604,51 16,33 18.901,45 308.595,07

I
TOTAL COSTURI BRUTE DE 

OPERARE (I=a+b+c+d)

e
Venituri din valorificarea deșeurilor 

reciclabile, a energie rezultate
86,81 9.244,47 802.509,95 21,46 180.369,83 3.870.630,92 32,79 182.840,86 5.996.164,27 37,57 182.788,72 6.867.262,25 42,77 181.689,13 7.770.066,90 48,86 181.682,37 8.876.885,22 55,82 181.674,91 10.141.755,06

f
Venituri din valorificare 

biogaz/energie
#DIV/0! 0,00 0,00 99,00 39.330,74 3.893.742,87 113,11 53.849,17 6.090.880,17 129,23 69.236,78 8.947.468,99 147,64 82.575,18 12.191.399,03 168,67 96.567,08 16.287.969,48 192,70 110.557,60 21.304.450,19

g
Venituri aferente cotei suportate de 

OTR
12,74 5.375,77 68.467,27 26,82 22.372,60 600.015,27 30,02 28.012,49 840.931,71 32,2 29.178,47 939.627,19 38,16 28.865,92 1.101.398,77 43,39 28.864,82 1.252.575,70 48,25 28.863,55 1.392.559,06

II
TOTAL COSTURI NETE DE 

OPERARE (II=I-e-f-g)

20.853.466,8121.659.736,93

POPULATIE

20.871.835,57

2020 2025 2030 2035

13.306.389,57

2040 2045

13.895.635,97 27.315.166,50 29.588.953,73 32.177.879,07 36.638.094,59 42.070.629,50

22.443.662,90 24.267.697,68

Total cost net de operare (€ fara TVA/t) 91,90 149,56 144,74 146,44 159,17 172,11

2020 2025 2030 2035 2040 2045

4.340.702,06 8.671.496,93 9.428.690,53 10.336.668,00 11.567.787,23 13.440.181,94

4.058.971,25 5.962.537,43 5.236.201,29 4.888.353,07 4.699.354,22 4.825.683,37

Total cost net de operare (€/t) 58,63 85,95 75,73 71,17 68,88 70,73

2020 2025 20402030 2035

18.239.083,31 35.986.815,51 39.010.718,55 42.491.448,79 48.162.808,27 55.460.090,62

2045

17.368.106,09 27.622.426,45

122,33

26.082.742,40 25.737.090,36 27.099.943,57

Total cost net de operare (€/t) 81,15 128,96

29.042.660,22

138,81121,85 129,52

AGENTI ECONOMICI

TOTAL SISTEM

2050

47.629.551,92

25.499.467,86

180,86

2050

15.113.569,40

4.404.889,14

64,56

2050

62.686.631,37

29.847.867,06

142,66
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H. Verificarea modului de atingere a țintelor 

În figura următoare este prezentat modul în care prin Alternativa 3 se atinge obiectivul de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor municipale, pe perioada de prognoză 2020-2050. 

Figura 7-23 Modul de atingere al obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare al deșeurilor 

municipale, Alternativa 3 

 

Figura 7-24 Modul de atingere al obiectivului privind reducerea biodegradabilelor de la depozitare, 

Alternativa 3 

 

Analizând figurile de mai sus se pot concluziona următoarele: 

• În ceea ce privește obiectivul de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor 

municipale, până în 2022 nu se pot atinge țintele. Rata de reciclare estimată a se realiza în 
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cadrul acestei Alternative poate atinge 69% la nivelul anului 2024 (calculată cu Metoda 2 

de calcul, față de ținta de 50% de atins în 2020), 52% în 2025 față de ținta de 50%, 62,75% 

în 2030 față de ținta de 60% și 68,08% în 2035 față de ținta de 65%; 

• În ceea ce privește reducerea la depozitare a cantității de deșeuri biodegradabile 

municipale, această poate fi atinsă pe întreaga perioadă de prognoză, începând cu 2024, 

odată cu intrarea în funcțiune a instalațiilor de tratare a biodeșeurilor (fie că acestea sunt 

colectate separat sau în amestec). 

• În conformitate cu fluxul de deșeuri prezentat mai sus, în anul 2025, în cazul alternativei 

2, circa 1.487 tone deșeuri sunt depozitate fără nicio tratate prealabilă (deșeurile din 

măturatul stradal, cu respectarea prevederilor PNGD). Aceasta înseamnă că în cazul 

alternativei 2 este îndeplinit obiectivul referitor la depozitarea numai a deșeurilor supuse 

în prealabil unor operații de tratate. 

• Cantitățile de deșeuri care ajung pe depozit sunt relativ ridicate până în 2024, procentul de 

depozitare ajungând la 9,29% la nivelul anului 2035 (cu o medie de 20% pe perioada de 

prognoză, 2020-2050), procent care se menține sub 10% și după 2035. Modul de atingere 

a țintelor pe anii de referință este prezentat în tabelul următor: 
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Tabel 7-63 Atingerea țintelor și obiectivelor în anii de referință, Alternativa 3 
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I. Evaluarea Alternativei 3 din punct de vedere al cuantificarii impactului asupra 

mediului (estimarea gazelor cu efect de sera) 

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, cuantificarea emisiilor de gaze du efect de seră, 

realizată conform Metodologiei de elaborare a PJGD, a condus la următoarele cantități de emisii 

medii nete de CO2e (tone/an): 

Tabel 7-64 Emisii medii anuale nete de CO2e pentru Alternativa 3 

Denumire 

emisii totale 

medii 

 (tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit 

conforme 
7.120,40 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate 

direct la incinerare 
6.986,61 

Biodeșeuri colectate separat și compostate (aerob) 287,45 

Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob 678,06 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -56.447,56 

deseuri colectate amestecat si tratate in TMB cu 

tratare aeroba si depozitarea deseului tratat 
2.668,15 

TOTAL -38.706,87 

 

J. Gradul de valorificare energetică a deșeurilor 

Alternativa 3 presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor 

reciclabile și a celor din instalația de tratare mecanică. Cantitatea medie estimată de astfel de deșeu, 

cu putere calorifică este de cca 114.361 tone/an împreună cu deșeurile tratate in instalatie de 

digestie anaeroba, care conduc la biogaz), reprezentând cca 54% din cantitatea de deșeuri 

municipală colectată anual. 

K. Riscul de piață 

Alternativa 3 are următoarele output-uri din instalațiile prevăzute: 

Tabel 7-65 Output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor, Alternativa 3 

Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare 

pe piață 

Instalație de 

sortare a 

deșeurilor 

reciclabile 

Materiale 

reciclabile sortate, 

pe categorii 

(hârtie, carton, 

plastic, metal și 

sticlă) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialelor obținute 

este bună, cu obținere de 

venituri 

Fracție de deșeuri 

reciclabile 

amestecate (RDF) 

Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 
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Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare 

pe piață 

Instalații de 

valorificare termică 

(piroliză/gazeificare) 

uniformă. în general nu se 

obțin venituri, ci sunt costuri 

Reziduuri de la 

sortare 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de 

eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 

activitate 

Instalații 

compostare 

Compost 

Fertilizare în 

agricultură pe soluri 

Amendarea calității 

solului 

Ferme de creștere 

ciuperci 

Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, 

limitată însă de calitatea 

compostului (există standarde 

de certificare a calirății la 

nivel european, încă nu în 

România). Calitate bună a 

materialului obținut, cu 

posibilitate de obținere de 

venituri sau costuri, funcție de 

utilizare 

Reziduuri de la 

compostare  

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalație tratare 

mecanică 

cuplată cu 

digestie 

anaerobă 

Fracție de deșeuri 

reciclabile sortate 

din tratarea 

mecanică 

(metalice și 

plastic) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate medie a materialului 

obținut, cu obținere de 

venituri 

RDF 

Co-incinerare în 

fabrici de ciment 

Instalații de 

valorificare termică 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. In general nu se 

obțin venituri, ci sunt costuri 

Biogaz/ energie 

termică și/sau 

electrică 

Rețeaua locală de 

energie termică sau 

electrică 

Utilizare în 

instalație pentru 

consum propriu 

Posibilitate mediu-scazută, 

limitată de calitatea biogazului 

(compoziția în CH4). Este 

obligatorie investiție 

suplimentară în instalație de 

cogenerare sau sisteme de 

curățare a biogazului (în cazul 
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Instalație de 

tratare a 

deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de valorificare 

pe piață 

valorificării ca atare). 

Psibilitate de reducere a 

costurilor de producție prin 

utilizarea internă a produselor.  

Cererea pe piața internă 

actuală depinde de necesitățile 

locale. 

Digestat 

(asemănător 

compost-like-

output,) 

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

tratarea mecanică  

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de 

eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 

activitate 

Instalație tratare 

mecanică 

cuplată cu 

biouscare 

Fracție de deșeuri 

reciclabile sortate 

din tratarea 

mecanică 

(metalice și mai 

puțin plastic) 

Operatori economici 

reciclatori 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate medie a materialului 

obținut, cu obținere de 

venituri 

RDF  

Co-incinerare în 

fabrici de ciment  

Instalații de 

valorificare termică 

Posibilitate mediu-ridicată de 

valorificare pe piața internă. 

Calitatea materialului nu este 

uniformă. în general nu se 

obțin venituri, ci sunt costuri 

CLO (compost-

like-output) 

Depozite conforme 

de deșeuri ca 

material de 

acoperire 

Activități de 

ecologizare, 

reabilitare, refacere 

terenuri degradate 

Posibilități crescute de 

valorificare pe piața internă. 

Calitate bună a materialului 

obținut, cu posibilitate de 

obținere de venituri sau 

costuri, funcție de utilizare 

Reziduuri de la 

tratarea mecanică 

și de la rafinarea 

după tratarea 

biologică 

Depozit conform de 

deșeuri 

Posibilitate ridicată de 

eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 

activitate 
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L. Conformitatea cu principiile economiei circulare 

Conformitatea cu principiile economici circulare este asigurată de cantitatea de deșeuri valorificată 

din cadrul unui Sistem de gestionare a deșeurilor, fie că este materială sau energetică și de cantități 

cât mai reduse care ajung să fie eliminate, pe depozite sau prin incinerare. 

Gradul de conformare al Alternativei 3 cu principiile economiei circulare este prezentat în tabelul 

următor: 

Tabel 7-66 Conformarea cu principiile economiei circulare, Alternativa 3 

Criterii de conformitate cu principiile economici circulare  Tone/an*  

Cantitate de deșeuri valorificate prin reciclare materială 118.785 

Cantitate de deșeuri valorificate energetic 114.361 

Cantitate de deșeuri depozitate final 43.163 
*cantităti anuale, calculate ca medie a prognozelor pe perioada 2020-2050 

 

7.3.5 Rezultatul analizei alternativelor 

În urma analizării celor 4 alternative în subcapitolele anterioare, rezultatele sunt evaluate în tabelul 

următor, cu acordarea unui punctaj (de la 1-4 pentru fiecare criteriu analizat): 

Tabel 7-67 Rezultatul analizei alternativelor  

Criteriu 
Alternativa 

„zero” 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costuri investiție     

Costuri de investiție (doar investiții noi) 

(euro) 
- 113.132.449 125.326.099 117.962.800 

Punctaj (1-4) n.a. 3 1 2 

Costuri O&M medii nete sistem an 

2050 
    

Costuri operare (Euro) 37.056.651 33.098.534 30.163.624 29.847.867 

Punctaj (1-4) 1 2 3 4 

Impact asupra mediului     

Emisii de gaze cu efect de seră (tone 

CO2e/an) 
360,88 -30.194 -30.764 -38.707 

Punctaj (1-4) 1 2 3 4 

Gradul de valorificare energetică a 

deșeurilor 
    

Cantitatea/procentul de deșeuri 

valorificată energetic (tone/%) 

2.277 t/an / 

1% 

100.161 t/an/ 

47% 

126.750 t/an / 

60% 

114.361 t/an / 

53,96% 

Punctaj (1-4) 1 2 4 3 

Riscul de piață     

Gradul de dependență de funcționarea 

instalațiilor existente 
Mare Mare Mediu Mediu 

Punctaj (1-3) 1 1 2 3 

Conformitate cu principiile economiei 

circulare 
    

Cantitatea / procentul de deșeuri 

valorificată material și energetic (tone/%) 

38.449 t/an / 

18,11% 

147.145 t/an / 

69,47% 

148.639 t/an / 

70,15% 

148.389 t/an / 

70,04% 

Punctaj (1-4) 1 2 4 3 

Evaluare generală 5 12 17 19 
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Așa după cum se poate observa din tabelul de mai sus, cele mai bune rezultate au fost obținute cu  

Alternativa 3. Costurile investiționale sunt mai bune pentru Alternativa 1, dar cele de operare sunt 

mai bune pentru Alternativa 3, iar riscurile de piață este mare pentru Alternativa 1 și medii pentru 

Alternativele 2 și 3. De asemenea, din punct de vedere al impactului asupra mediului, Alternativa 3 

este cea mai avantajoasă, iar din punct de vedere al conformității cu principiile economiei circulare, 

Alternativa 2 este mai bună, dar foarte apropiata de Alternativa 3.  

De asemenea, cele 4 variante au fost comparate din punct de vedere al atingerii țintelor privind 

reciclarea/valorificarea deșeurilor municipale, până la sfârșitul perioadei de prognoză. 

Tabel 7-68 Atingerea țintelor privind reciclarea/valorificarea deșeurilor municipale 

Ținta / obiectivul Cuantificarea țintei 
Alternativa 

„zero” 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Tinta privind 

colectarea separata a 

deseurilor reciclabile 

75% din total generate 

în 2025, conform 

PNGD 

72% 76% 76% 76% 

Tinta privind 

colectarea separata a 

biodeseurilor 

45% din total generate, 

în 2020, conform 

PNGD1 

0 0 0 0 

Ţinta privind 

reciclarea/reutilizarea 

deşeurilor municipale 

50% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2025 

18% 51% 53% 52% 

60% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2030 

18% 60% 63,20% 62,68% 

65% din total deșeuri 

municipale generate, în 

2035 

18% 65,7% 68,28% 67,88% 

Ținta de reducere de 

la depozitare a 

deșeurilor 

biodegradabile3 

35% din cantitatea de 

biodegradabile 1995 

sunt permise la 

depozitare, începând cu  

2020 

105,11% 1% 1% 1% 

Cantitatea de 

biodegradabil care este 

permisa la depozitare, 

începând cu  2020 

46.705 tone 

140.259 1.054 1.054 1.054 

Ținta de depozitare a 

deșeurilor municipale 

10% din cantitatea de 

municipale generată, în 

2035 

81% 8,64% 8,74% 9,29% 

Ținta de valorificare 

energetică2 

15% din deșeuri 

municipale colectate, în 

2025 

1% 48% 71% 64% 

1-în accepțiunea că se respectă indicatorii de performanta la statia de sortare 
2-această țintă nu poate fi atinsă înainte de 2024, fără investițiile în instalațiile de tratare a biodegradabilelor și 

obținerea de RDF din instalațiile de tratare deșeuri;  
3- această țintă nu poate fi atinsă înainte de 2024, fără investițiile în instalațiile de tratare a biodegradabilelor și 

obținerea de RDF din instalațiile de tratare deșeuri; de aceea ținta este calculată pentru 2024 
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Din analiza datelor prezentate mai sus rezultă că, în afară de Alternativa „0”, toate alternativele 

ating țintele (mai puțin cele la nivelul anului 2020, când nu este posibil acest lucru din cauza 

apropierii în timp de perioada actuală, deoarece gradul de reciclare este mic, iar creșterea gradului 

de colectare separată a deșeurilor reciclabile într-un timp atât de scurt este nerealistă).  

Conform rezultatelor analizei criteriale, Alternativa 3 este cea recomandată.  

Alternativa recomandată în cadrul PJGD Brașov are la baza alternativa selectată în cadrul Planului 

Național de Gestionare a Deșeuri, dar față de aceasta sunt unele diferențe. Aceste diferențe se 

datorează următoarelor aspecte: 

- Prognoza cantităților la nivel național în PNGD s-a realizat pe baza unor indici de 

generare a deșeurilor medii stabiliți la nivel național, din perioada 2010-2014, din date 

furnizate de ANPM; 

- Prognoza cantităților realizată în prezentul plan s-a realizat pe baza situației existente la 

nivelul județului Brașov, pentru perioada 2014-2019. Așa cum se poate observa din 

tabelul 3.8 există o diferență semnificativă între cantitățile de deșeuri generate și 

colectate în județul Brașov la nivelul anului 2014 (cca 159.632 t) față de anul 2019 (cca 

216.599 t), aspect care a condus implicit si la creșterea capacităților necesare de tratare 

a acestor deșeuri. 

- Țintele si obiectivele impuse prin PNGD nu mai sunt suficiente, ele au fost suplimentate 

cu țintele și obiectivele aduse de Pachetul de economie circulară, respectiv de 

modificările aduse în 2018 (deci după publicarea PNGD) la Directivele principale 

privind deșeurile: Directiva cadru a deşeurilor (2008/98/CE)41, Directiva privind 

ambalajele şi deşeurile de ambalaje (94/62/CE)42 şi Directiva privind depozitele de 

deşeuri (1999/31/CE)43. 

Conform prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, în cazul în care alternativa 

selectată prin planul județean aprobat este diferită de cea propusă în PNGD, se va realiza o 

actualizare a PNGD.  

  

 

41 Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile 
42 Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 
43 Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri 

 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
342 

 

8. PREZENTAREA ALTERNATIVEI SELECTATE 

8.1 Alternativa selectată 

Alternativa 3 este alternativa aleasă pentru a fi implementată în perioada de planificare 2020-2025 

și cuprinde, pe lângă infrastructura existentă, realizată prin PHARE CES, următoarele investiții: 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, pe 3 fracții: 

hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, și a sistemului de colectare din poartă în poartă la toate 

casele (urban și rural); 

▪ Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor; 

▪ Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 

separat; 

▪ Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor colectate separat prin digestie 

anaerobă și compostare în sistem închis; 

▪ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

▪ Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare 

▪ Tratarea deșeurilor reziduale municipale în una sau mai multe instalații de tratare mecanică 

și biologică (cu digestie anaerobă/biouscare); 

▪ Asigurarea capacității de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

▪ Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări. 

Componentele sistemului de management integrat al deșeurilor propus în județul Brașov pentru 

gestionarea deșeurilor municipale, în cadrul Alternativei alese sunt următoarele: 

A. Colectare și transport 

În vederea eficientizării costurilor de operare aferente activității de colectare și transport județul 

Brașov a fost impărțit în zone de colectare, în cadrul cap. 7.1.2 fiind realizată o analiză de opțiuni 

privind zonele de colectare. Din punct de vedere investițional și al costurilor de operare este 

avantajată distribuția pe 3 zone de colectare. Cele 3 zone de colectare propuse și UAT-urile alocate 

pe fiecare zonă se regăsesc prezentate în Anexa 4 la prezentul plan. Stabilirea alternativei finale 

privind împărțirea pe zone de colectare a județului va fi realizată în cadrul Studiului de Fezabilitate, 

în urma studiilor de teren și analizei instituționale și juridice a amplsamentelor identificate pentru 

realizarea investițiilor, deoarece zonarea este influențată de localizarea amplasamentului final al 

instalațiilor de tratare a deșeurilor (respectiv localizarea CMID-urilor).  

a. Colectarea deșeurilor menajere și similare 

Opțiunea privind colectarea deșeurilor menajere și similare selectată este pe 5 fracții, astfel: 
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➢ Deșeuri reziduale (1 fracție) 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc.  

▪ Zona cu case: din poarta în poarta în pubele; 

o Localități rurale: din poarta în poarta în pubele 

 

➢ Deșeurile reciclabile colectate separat (3 fracții) 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: colectare separată hârtie/carton; plastic/metal și sticlă în 

puncte de colectare, în containere de 1,1 mc. 

▪ Zona cu case: colectare separata hârtie/carton și plastic/metal din poartă în 

poartă în pubele sau saci; sticla în puncte de colectare, în containere de 1,1 

mc; (colectarea separată pentru hârtie/carton se va putea realiza și în puncte 

de colectare, iar sticla se va putea colectat și din poartă în poartă în 

localitățile în care este mai fezabil acest mod de colectare); 

o Localități rurale:  

▪ colectare separata hârtie/carton și plastic/metal din poartă în poartă în 

pubele sau saci; sticla în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc; 

(colectarea separată pentru hârtie/carton se va putea realiza și în puncte de 

colectare, iar sticla se va putea colectat și din poartă în poartă în localitățile 

în care este mai fezabil acest mod de colectare); 

 

➢ Deșeuri biodegradabile colectate separate (1 fracție – parțial) 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc. 

▪ Zona cu case: din poartă în poartă în pubele 

o Localități rurale: se va implementa treptat colectarea separată a biodeșeurilor, în 

paralel se va putea utiliza și compostarea biodeșeurilor din gospodărie.  

 

b. Colectarea deșeurilor din piețe, parcuri și grădini și deșeuri stradale  

În ceea ce privește deșeurile din piețe, parcuri și grădini și deșeurile stradale colectare se va face 

astfel. 

➢ Deșeuri din piețe: se va realiza colectarea separată a biodeșeurilor. 

 

➢ Deșeuri din parcuri și grădini: este recomandată colectarea pe 2 fracții: o fracție 

biodegradabilă și una reziduală. 

 

➢ Deșeuri stradale: este recomandată colectarea pe 2 fracții: o fracție de deșeuri reziduale 

(cele din coșuri stradale etc.) și o fracție inertă (cea rezultată din măturatul stradal, 

mecanizat sau manual). 

Infrastructura de colectare necesară este prezentată în cadrul cap. 7.3.3 ( a se vedea Tab 7-37) și 

include: 
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- achiziționarea de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor (aprox. 177.650 

recipiente de 240l; 9.387 recipiente de 1,1 mc) 

- achiziționarea de recipiente pentru colectarea deșeurilor biodegradabile (aprox. 88.125 

recipiente de 240l; 3.129 recipiente de 1,1 mc) 

- achiziționarea de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale (aprox. 88.125 

recipiente de 240l; 3.129 recipiente de 1,1 mc) 

- înființarea de puncte de colectare anti-urși și modernizarea punctelor de colectare 

existente (aprox. 3.229 buc) 

- construirea de centre de colectare cu aport voluntar pentru fluxuri speciale de deșeuri 

(voluminoase, DEE, baterii etc.) (aprox. 11 buc). 

 

c. Transferul deșeurilor 

În ceea ce privește stațiile de transfer în judeţul Brașov în prezent există 3 stații de transfer, 

construite din fonduri PHARE CES ( Victoria și Prejmer) și private (la Râșnov). 

Conform opțiunii selectate de gestionare a deșeurilor, în vederea optimizării costurilor de transport 

și reducerii impactului asupre mediului, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), 

se propune realizarea unei stații de transfer noi:  la Rupea (capacitate estimată aprox. 7.300 t/an). 

 

d. Colectarea și tratarea fluxurilor speciale de deșeuri 

In ceea ce privește fluxurile de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase menajere, DEEE, 

precum și a deșeurilor de construcții și demolări provenite de la populație, se propune amenajarea 

de centre publice cu aport voluntar, fiind estimat a fi necesar a se realiza cate un asemenea centru 

in fiecare UAT. Realizarea centrelor se va face treptat in funcție de fondurile disponibile. Într-o 

primă etapa se recomandă a se realiza 11 centre publice de colectare prin aport voluntar (câte unul 

în toate localitățile urbane ale județului, iar la nivelul municipiului Brașov 2), pentru categoriilor 

de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa 

și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri reciclabile (textile, hârtie/carton, plastic, metal, 

sticlă, dar și al uleiurilor uzate alimentare) și al deșeurilor de construcții și demolari. Construcția 

lor prespune o platformă betonată și împrejmuită, dotată cu cântar și containere specializate pentru 

toate categoriile de deșeuri colectate. 

În aceste puncte gestionarea deșeurilor va fi asigurată fie de operatorii de salubrizare, fie de 

operatori economici autorizați de către administrațiile publice locale prin concesionarea acestor 

puncte. În funcție de categoriile de deșeuri colectate în aceste puncte, costurile de operare vor fi 

asigurate fie din bugetele locale, din tariful de salubrizare, fie din rambursarea costurilor de către 

producători sau OIREP-uri. 

 

B. Tratarea deșeurilor municipale 

Pentru tratarea deșeurilor municipale în alternativa selectată sunt prevăzute următoarele investiții 

noi: 
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- Construirea a 2 Stații de Sortare pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat 

(capacitate totală estimată aprox. 52.500 t/an) de pus în funcțiune începând cu 2024; 2 

instalații de sortare, una de capacitate cca 7.500 t/an care să deservească zona vestică a 

judetului (Victoria, Făgăraș, Rupea) și una de cca 45.000 t/an care să acopere necesarul 

pentru restul județului (inclusiv municipiul Brașov). 

- Construire instalații pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat: 

o Instalație de compostare în sistem închis de capacitate 10.500 t/an (pentru zona 

vestică a județului, Victoria, Făgăraș, Rupea) 

o Instalație de Digestie anaerobă cu capacitate de 69.000 t/an (pentru zona centrală și 

estică a județului, inclusiv municipiul Brașov) 

- Instalații pentru tratarea deșeurilor reziduale: 

o Instalație tratare mecanică cuplată biouscare cu capacitate de 11.500 t/an (pentru 

zona vestică a județului, Victoria, Făgăraș, Rupea) 

o Instalație tratare mecanică cuplată cu DA cu capacitate de 67.000 t/an (pentru zona 

centrală și estică a județului, inclusiv municipiul Brașov). 

 

C. Eliminarea deșeurilor municipale 

Eliminarea deșeurilor (reziduuri, refuzuri de la tratare etc.) se va realiza fie prin depozitare la 

Depozitului ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa ”b” titular FIN-ECO S.A., fie 

prin valorificare energetică la CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA HOGHIZ. 

La valorificare energetică vor fi transportate deșeurile valorificabile rezultate in urma procesului 

de sortare sau tratare mecanică. 

La depozit nu vor ajunge deșeuri municipale netrate, excepție deșeurile stradale inerte (cele 

rezultate din măturatul stradal) sau similare.    

Până la epuizarea capacității celulelor construite ale depozitului de deșeuri existent, deșeurile 

reziduale vor fi depozitate conform situației actuale. Se estimează că în perioada aferentă PJGD 

2020-2025 depozitarea deșeurilor se va realiza în cadrul celulei 4 care are o capacitatea de aprox. 

950.000 mc (cca. 760.000 tone).  

În urma realizării investițiilor propuse în instalații de tratare a deșeurilor municipale, cantitatea de 

deșeuri ce se va depozita va scădea treptat anual. În viitor, când se va ajunge la un grad de ocupare 

de aprox. 75%, vor trebui luate măsuri de extindere a capacității de depozitare existente la nivelul 

județului Brașov. 

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov trebuie să se 

realizeze prin crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul 

ADI ISO MEDIU. Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în 

baza Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și 

ADI ISO MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la : 

➢ aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

➢ consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 

Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 
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➢ preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO 

MEDIU; 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii 

din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, încheiate cu ADI 

ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului 

serviciului aprobat de către ADI ISO MEDIU 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își respectate 

obligații contractuale din motive imputabile lui. 

Având în vederea necesitatea atingerii unor ținte mai restrictive privind reciclarea deșeurilor, 

valorificarea energetică a acestora, precum și reducerea la maxim 10% a cantităților de deșeuri 

depozitate la nivelul anului 2035, necesarul de capacitate pentru depozitare va fi în scădere, dar nu 

va ajunge la zero, fiind necesar a se asigura în continuare capacități noi de depozitare. Pentru 

perioada de planificare acoperită de Planul Județean de Gestinare a Deșeurilor Brașov (2020-2025) 

dar și după această perioadă, necesarul de capacitate va fi asigurat de depozitul conform existent 

(în cazul în care următoarele celule vor fi autorizate în condițiile legii), sau de capacități noi, 

realizate de administrația publică, dacă legislația o va permite. 

Depozitele neconforme care au sistat depozitarea Făgăraș, Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, 

Codlea, Brașov, Săcele, Predeal vor trebui inchise și ecologizate; în acest sens: 

• Închiderea depozitului neconform Brașov (Timiș-Triaj) va fi realiată de Primăriei 

Municipiului Brașov, care a demarat procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în 

vederea închiderii simplificate. Sursa de finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul 

local, fie AFM.  

• Pentru închiderea depozitelor neconforme Făgăraș, Victoria, Râșnov, Zărnești, Codlea, 

Săcele și Predeal, UAT au făcut demersurile și au depus proiecte de inchidere și ecologizare 

care au fost  aprobate pentru finanțare de către Administrația Fondului de Mediu 

• Depozitul neconform Rupea va fi închis și ecologizat de Primăria Rupea cu fonduri 

obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 ce vor fi accesate fie 

direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. 

 

În ceea ce privește nămolurile de la stațiile de epurare orășenești acestea nu vor fi eliminate în 

cadrul depozitului conform de deșeuri municipale din judet.  

Gestionarea nămolurilor la nivelul județului Brașov este asigurată conform Strategiilor de 

gestionare a nămolurilor, elaborate și aprobate de operatorii de apă-canal. 

Prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” se propune realizarea unei instalații de 

valorificare energetică a nămolurilor provenite din toate stațiile de epurare aflate în aria de operare 

a Operatorului Regional SC Apă Canal Brasov SA, care se dorește a fi amplasată în cadrul SEAU 
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Feldioara, cu o capacitate anuală de 40.000 t/an. Cenușa rezultată se preconizează a fi utilizată 

pentru aplicare în agricultură. 

Strategia de gestionare a nămolului elaborată pentru Operatorul regional cel mai mare din județul 

Brașov stabilește următoarele posibilități de gestionare a nămolului pe termen mediu și lung: 

- Pe termen scurt, 2018-2023 – metodele actuale de gestionare se păstrează, respectiv 

depozitarea în depozitul lagună  

- Pe termen mediu, 2024 – 2034 – tratarea termică a nămolului într-o instalație de 

valorificare energetică, cu depozitarea cenușii obținute în laguna depozit 

- Pe termen lung, 2034-2048 -  tratarea termică a nămolului într-o instalație de valorificare 

energetică, cu depozitarea cenușii obținute în laguna depozit 

Pentru nămolurile provenite de la  SEAU Fărăgăraș, aflată în administrarea operatorului regional 

Apă Canal Sibiu SA, strategia de gestionare a nămolului prevede tratarea termica în cadrul 

instalatiei uscare propusa in cadrul Proiectului acestui operator, la statia de epurare existenta Mohu 

si ulterior valorificare la fabrica de ciment Hoghiz 

Schema propusă pentru fluxul deșeurilor este prezentată în figura următoare (la nivelul anului 

2025): 

Figura 8-1 Schema fluxului de deșeuri în Alternativa selectată (anul 2025) 

 

 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
348 

 

Pentru implementarea PJGD 2020-2025 pentru Județul Brașov sunt necesare măsuri și acțiuni care 

să asigure îndeplinirea obiectivelor și atingerea țintelor stabilite. Aceste măsuri și acțiuni cât și 

termenul de îndeplinire, responsabilii și sursa de finanțare sunt cuprinse în Planul de acțiune care 

este prezentat în cadrul Cap.11 și include: Planul de acțiune pentru deșeurile municipale; Planul 

de acțiune pentru deșeuri de ambalaje; Planul de acțiune pentru deșeuri de echipamente electrice 

și electronice; Planul de acțiune pentru deșeuri din construcții și desființări. 

În ceea ce privește deșeurile din construcții și demolări, conform legislației în vigoare, operatorii 

economici responsabili (cei care obțin Autorizație de Construire) au responsabilitatea valorificării 

acestei categorii de deșeuri in vederea atingerii tintei privind valorificarea deșeurilor de Construcții 

și desfințări/demolări. Conform planului de acțiune de la cap.11 se stabilește în sarcina autorităților 

locale ca măsura Stabilirea în modelele de autorizații de construcție/demolare a cerințelor 

specifice privind gestionarea deșeurilor de C-D. 

Infrastructura de gestionare a deșeurilor de construcții și demolări necesară este prezentată în 

cadrul cap. 7.3.3 ( a se vedea Tab 7-37) și include realizarea a minim 7 puncte de colectare și 

tratare a deșeurilor provenite din construcții și demolări amenajte pe platformă betonată și dotate 

corespunzător cu stații mobile de concasare și sortare, containere, mașini de transport etc.  

 

Modul de atingere a țintelor prin alternativa selectată este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 8-1 Componentele sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brașov, conform 

Alternativei alese 

Componenta Descriere 

Reducerea cantității de deșeuri 

menajere și similare generate ca 

urmare a implementării 

măsurilor de prevenire a 

generării deşeurilor 

Obiectiv în conformitate cu prevederile Programul Național de 

Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD), parte a PNGD. 

Prevederile PNPGD trebuie aplicate la nivel național, inclusiv la 

nivelul județului Brașov. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, 

PNPGD prevede următoarele măsuri, care trebuie implementate și 

la nivelul județului Brașov: 

• Susţinerea şi dezvoltarea acţiunilor existente privind 

compostarea individuală a biodeşeurilor – începând cu anul 

2021; 

• Reducerea cantităţii de alimente risipite până în anul 2025  

• Prevenirea generării deşeurilor de hârtie tipărite – începând cu 

2021; 

• Introducerea în programa şcolară pentru învăţământul 

preuniversitar de tematici cu privire la prevenirea generării 

deşeurilor menajere – începând cu 2021. 

În plus față de aceste măsuri, în conformitate cu prevederi PNGD 

trebuie să se aplice începând cu anul 2021 instrumentul economic 

„plăteşte pentru cât arunci”, precum și măsurile specifice privind 

prevenirea generării deşeurilor de ambalaje. 

Acoperirea cu servicii de 

salubrizare a întregului județ 

Obiectiv în conformitate cu prevederile PNGD, se va implementa 

chiar înainte de implementarea Proiectului SMID Brașov.  

Până la implementarea proiectului SMID Brașov, sunt necesare 

măsuri concrete privind delegarea a serviciilor de salubrizare în 
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Componenta Descriere 

fiecare UAT, cu respectarea prevederilor legale (inclusiv a OUG 

74/2018 privind stabilirea tarifelor diferențiate) 

Asigurarea capacităților de 

transfer a deșeurilor din zonele de 

colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor 

Pentru asigurarea necesităților de transfer la nivelul județului 

trebuie asigurate capacități totale de cca 7.300 t/an. Se propune, 

pentru a fi funcționale în 2024: 

- Construcția unei stații de transfer la Rupea (cca 7.300 

t/an)  (în alternativa a 3 zone de colectare).  

- Stațiile de transfer existente la acest moment vor 

funcționa până în 2024, după care beneficiarii lor le vor 

da alte utilizări. 

Colectare separată a deșeurilor 

reciclabile menajere, similare  

Viitoarele contracte de delegare a activității de colectare și 

transport în toate UAT-urile județului trebuie să prevadă 

colectarea separată a deșeurilor reciclabile. 

Colectarea separată în recipientele puse la dispoziție de către 

operatorii de salubrizare, cât și colectarea separată realizată de alți 

operatori autorizați în condițiile legii trebuie să asigure 

următoarele rate de minime de capturare: 

- Pentru populatie 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025; 

- Pentru agenți economici 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025. 

Asigurarea capacităților de 

sortare pentru cantitățile de 

deșeuri reciclabile colectate 

separat 

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de cca 52.500 

t/an (în 2 schimburi, 26.000 t/an), de pus în funcțiune începând cu 

2024.  

Pentru asigurarea acestei capacități se propune, începând din 2024: 

- Toate instalațiile existente realizate prin PHARE CES 

(Victoria, Făgăraș, Prejmer), își vor schimba utilitatea, 

vor putea funcționa în afara SMID 

- Instalațiile de sortare private vor funcționa până la data 

în care operatorul/operatorii delegat pentru activitatea de 

sortare din cadrul SMID urmează să presteze activitatea 

de sortare a deșeurilor, iar ulterior conform politicii 

comerciale a proprietarilor lor, în afara SMID. 

- Punerea în funcțiune, în cadrul SMID a unor capacități 

noi de sortare moderne (52.500 t/an) care să permită 

randamente crescute în material reciclabil, obținerea 

unui RDF de calitate și cât mai puțin reziduu pentru 

eliminare, respectiv una cu capacitate de cca 7.500 t/an 

care să deservească zona vestică a județului (Victoria, 

Făgăraș, Rupea) și una de cca 45.000 t/an care să acopere 
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Componenta Descriere 

necesarul pentru restul județului (inclusiv municipiul 

Brașov). 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza 

în instalațiile existente (inclusiv cele private), având în vedere că 

acestea sunt operate de actualii operatori de salubrizare. Va fi 

necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor 

actuale la legislația în vigoare monitorizarea respectării acestor 

indicatori. 

Implementarea sistemului de 

colectare separată a biodeșeurilor 

din deșeuri menajere, similare și 

din piețe 

 

Includerea în viitoarele contractele de delegare a activității de 

colectare și transport, începând cu anul 2024, a obligativității 

colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile menajere, similare 

și din piețe.  

• Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți 

economici: 

o 60% începând cu 2024 - 2029 

o 70% din 2030-2034 

o 80% începând cu 2035 

• Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va 

încurajată compostarea individuală în cadrul gospodăriilor) 

o 30% începând cu 2024 - 2029 

o 40% din 2030-2034 

o 50% începând cu 2035 

• Biodeșeuri din piețe 

o 80% în perioada 2024 - 2029 

o 90% în perioada 2030-2034 

o 95% începând din 2035 

Extinderea sistemului de 

colectare separată a biodeșeurilor 

din parcuri și grădini 

Pentru deșeurile verzi din parcuri și grădini rata de capturare va 

crește de la 30% în 2022, la 50% în 2023 și 100% începând cu 

anul 2024. 

Asigurarea capacităților de 

reciclare a biodeșeurilor prin 

compostare și digestie anaerobă 

 

Pentru zona centrală și de est a județului (inclusiv municipiul 

Brașov) reciclarea biodeșeurilor colectate de la populație, de la 

agenți economici și piețe (care conțin în marea lor majoritate 

resturi alimentare cât și vegetale umede) se propune o capacitate 

de digestie anaerobă maximă de cca 69.000 t/an. Instalația de 

digestie anaerobă presupune asigurarea unor facilități pentru: pre-

tratarea biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), fermentarea 

deșeurilor (reactorul de digestie anaerobă), compostarea/maturarea 

digestatului obținut în reactor, stocarea și curățarea biogazului 

obținut în reactor, precum și echipamentele de cogenerare (care 

vor transforma biogazul în agent termic și energie electrică, pentru 

utilizarea pentru consumul pe amplasament).  

In etapa de compostare/maturare a digestatului vor fi introduse, ca 

și material de structurare, și deșeurile verzi colectate din parcuri și 

grădini din această zonă (cca 2.600 t/an). Materialul obținut din 

digestat și deșeurile verzi are de regulă caracteristicile fizice și 

chimice pentru a putea fi folosit ca fertilizant, activitatea fiind 

considerată ca reciclare. 

În zona vestică a județului Brașov (Victoria, Făgăraș și Rupea cu 

UAT-urile rurale din zonă) pentru reciclarea  biodeșeurilor 
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Componenta Descriere 

colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care 

conțin în marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale 

umede), dar și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini, se propune 

o instalație de compostare în sistem închis cu capacitate de cca 

10.500 t/an. Materialul obținut este compost și poate fi folosit ca 

fertilizant, activitatea fiind considerată de asemenea, ca reciclare. 

Tratarea deșeurilor reziduale 

municipale 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de 

la agenți economici, din piețe, parcuri și grădini și stradale – fără 

măturatul stradal), se propun 2 instalații de tratare mecanică cuplate 

cu tratare biologică:  

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie 

anaerobă, cu capacitate de cca 67.000 t/an (amenajată în 

cadrul CMID, care va deservi zona centrală, inclusiv 

municipiul Brașov), cu producere 7% deșeuri reciclabile 

(plastic și metal), cca 35% RDF, cca 13%  reciclabile, cca 

45% fracție organică care se supune apoi unei fermentări 

anaerobe într-o instalatie de digestie anaerobă (capacitate 

necesară cca 30.000 t/an), cu producere biogaz și digestat 

care se maturează/usucă ulterior pentru producere e CLO 

(folosit ca material de acoperire).  

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: 

facilitatea de tratare mecanică (compusă din combinație de mai 

multe echipamente de sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil 

automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 

materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică 

și reziduu. Fracția organică se tratează ulterior într-o instalație de 

digestie anaerobă cu capacitate de cca 30.000 t/an, care din punct 

de vedere tehnologic este similară cu cea descrisă pentru tratarea 

biodeșeurilor colectate separat, cu producere biogaz și digestat care 

se maturează/usucă ulterior pentru producere de CLO (folosit ca 

material de acoperire). Biogazul se valorifică energetic în instalație 

de cogenerare.  

Instalația este recomandată să fie construită pe același amplasament 

(centrul de management integrat) cu instalația de tratare a 

biodeșeurilor colectate separat. Se recomandă totuși ca în cadrul 

echipamentele aferente digestiei anaerobe a biodeșeurilor colectate 

separat să fie altele decât cele aferente digestiei anaerobă a fracției 

organice provenită din deșeurile reziduale dintr-un motiv evident: 

doar biodeșeurile colectate separat se cuantifică ca deșeuri reciclate 

și se iau în considerare la atingerea țintelor.    

Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică se va elimina pe 

depozit. De asemenea, maturatul care se obține la 

uscarea/compostarea digestatului din TMB se elimină pe depozit 

(sau se folosește ca material de acoperire), neputând fi calificat ca 

material fertilizant. 

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu biouscare (cu 

capacitate de cca 11.500 t/an, amenajată pe același 

amplasament cu restul instalațiilor propuse pentru zona 

vestică a județului Brașov, pentru a deservi zonele 

Victoria, Făgăraș și Rupea) cu obținerea de cca 5% 
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Componenta Descriere 

reciclabile și 50% RDF și tratare biologică prin 

biouscare a fracției organice; reziduurile se elimină pe 

depozit; 

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: 

facilitatea de tratare mecanică (compusă din combinație de mai 

multe echipamente de sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil 

automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 

materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică 

și reziduu. Fracția organică este tratata ulterior în etapa de 

biouscare, cu obținere fie de material stabilizat.  

Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică, împreună cu 

fracția organică bio-uscată ar putea fi eliminate pe depozit. 

Până în 2024 nu există la nivelul județului, soluții de tratare a 

deșeurilor reziduale care se colectează separat. 

Asigurarea de capacități noi de 

depozitare și închiderea 

depozitelor neconforme 

Va fi necesară asigurarea unei capacități minime de depozitare de 

cca 23.000 tone/an începând cu 2024, în condițiile functionării 

celorlalte instalații de tratare a deșeurilor. 

Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor 

neconforme urbane Făgăraș, Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, 

Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea depozitului 

neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului 

Brașov, fie din bugetul local, fie prin AFM. Depozitul neconform 

Rupea va fi închis și ecologizat de Primăria Rupea cu fonduri 

obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020 ce vor fi accesate fie direct fie cu sprijinul Consiliului 

Județean. Restul depozitelor vor fi ecologizate prin proiecte deja 

aprobate pentru finanțare de AFM. 

Investiții pentru 

colectarea/valorificare fluxurilor 

de deșeuri speciale și deșeurilor 

de construcții și demolări. 

 

Se propune amenajarea de centre publice cu aport voluntar, fiind 

estimat a fi necesar a se realiza cate un asemenea centru in fiecare 

UAT. Realizarea centrelor se va face treptat in funcție de fondurile 

disponibile. Într-o primă etapa se recomandă a se realiza 11 centre 

publice de colectare prin aport voluntar (câte unul în toate 

localitățile urbane ale județului, iar la nivelul municipiului Brașov 

2), pentru categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase 

menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul 

voluntar al celorlalte deșeuri reciclabile (textile, hârtie/carton, 

plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolari. 

Construcția lor prespune o platformă betonată și împrejmuită, 

dotată cu cântar și containere specializate pentru toate categoriile de 

deșeuri colectate 

Notă:  

Stabilirea alternativei optime, care să țină seama și de criteriul economico-financiar dar și de cel 

juridic și instituțional se va realiza în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate. De asemenea, 

in urma elaborării Studiului de fezabilitate, conform prevederilor legale in vigoare (HG 907/2016) 

este posibil să rezulte unele diferențe în ceea ce privește capacitățile instalațiilor conform 

soluțiilor tehnice aprobate. Investițiile propuse trebuie să demostreze contribuția la atingerea 

obiectivelor și țintelor din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor. 
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8.2 Amplasamente necesare pentru noile instalații 

 

Pentru realizarea investițiilor propuse suprafețele de teren necesare și principalele criterii pentru 

selectare amplasamentelor sunt: 

1. În ceea ce privește realizarea următoarelor instalații noi: CMID zona centrală (Stație de 

Tratare Mecanică + Instalație de Digestie anaerobă, Stație de sortare și Stație de compostare) 

si CMID zona vestică (Stație de sortare + statie de tratare mecanică + instalație biouscare + 

stație de compostare în sistem închis) – se recomandă, pentru un impact mai redus asupra 

mediului și asigurării unei funcționări optime, ca acestea să fie localizate pe același 

amplasament, realizându-se astfel un Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). 

Cerințele generale pentru amplasamentul viitoarele CMID-uri sunt: 

• Suprafață necesară de minim 15 ha; cu o lățime de cca. 150 m. 

• Distanță recomandată față de zona de locuit (zona rezidențială) de 1 Km sau, dacă nu este 

posibil, atunci distanța minimă să fie de minim 500 m față de zona de locuit (zona 

rezidențială)44. 

• Se va ține seama de PUG/PUZ/PUD in vigoare în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică 

a localităților limitrofe pentru următorii 30 de ani; 

• Amplasamentul să nu fie în zone cu arii protejate şi zone de protecție a elementelor 

patrimoniului natural şi cultural; 

• Amplasamentul sa nu fie traversat de linii electrice aeriene (LEA) sau subterane (LES), 

conducte de alimentare de gaze sau alte utilitatii similare care pot impune restricții cu 

privire la realizarea de construcții; 

• Amplasamentul sa permită acces la utilități: drum acces (trafic greu), alimentare cu 

energie electrică etc. 

• Terenul să fie  stabil, neinundabil, fără izvoare, cu permeabilitate cât mai mică 

• Sunt recomandate terenuri neproductive sau slab productive și cu vizibilitatea instalațiilor 

cât mai mică. 

2. Pentru realizarea Stației de Transfer (Rupea) 

• Suprafață necesară de minim 5-6 ha; 

 

44 A se vedea ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei si Legea nr. 123/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului 
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• Distanță recomandată față de zona de locuit (zona rezidențială) de 1 Km sau, dacă nu este 

posibil, atunci distanța minimă să fie de minim 500 m față de zona de locuit (zona 

rezidențială). 

• Se va ține seama de PUG/PUZ/PUD in vigoare în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică 

a localităților limitrofe pentru următorii 30 de ani; 

• Amplasamentul să nu fie în zone cu arii protejate şi zone de protecție a elementelor 

patrimoniului natural şi cultural; 

• Amplasamentul sa nu fie traversat de linii electrice aeriene (LEA) sau subterane (LES), 

conducte de alimentare de gaze sau alte utilitatii similare care pot impune restricții cu 

privire la realizarea de construcții; 

• Amplasamentul sa permită acces la utilități: drum acces (trafic greu), alimentare cu 

energie electrică etc. 

• Terenul să fie  stabil, neinundabil, fără izvoare, cu permeabilitate cât mai mică 

• Sunt recomandate terenuri neproductive sau slab productive și cu vizibilitatea instalațiilor 

cât mai mică și posibilitatea de extindere. 

 

3. Pentru realizarea Centrelor publice de colectare cu aport voluntar 

• Suprafață necesară minim 0,2 ha -până la 0,5 ha; 

• În localitate sau la limita localităților urbane, dar nu în zone cu blocuri. 

• Distanța față de prima casă min 10-20 m  

• Amplasamentul sa permită acces la utilități: drum acces (trafic greu), alimentare cu 

energie electrică etc. 

 

Potențiale amplasamente identificate la faza elaborării PJGD sunt prezentate în Anexa 5 la Plan. 

Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale in vigoare (HG 907/2016) analiza alternativelor 

de amplasare a investițiilor și stabilirea amplasamentelor finale se realizează la faza de Studiu de  

Fezabilitate și ca atare este posibil ca amplasamentele finale propuse la faza de Studiu de 

Feazabilitate să difere de amplasamentele identificate în etapa de elaborarea a planului.   

 

Alternativele de amplasamente pentru Centru de Management Integrat a Deșeurilor din zona 

centrală identificate sunt:  

- pe raza UAT Codlea (în zona Prundu Bârsei – suprafață de aprox. 30 ha) 

- pe raza UAT Săcele (în zona adiacentă depozitului conform FIN-ECO – cca 5 ha 

deținute de Primărie și cca 20 ha proprietăți private).  

- Pe raza UAT Prejmer (într-un areal din extravilanul teritoriului administrativ al 

comunei Prejmer – suprafață de aprox. 13 ha). 

Alternativele de amplasamente pentru Centru de Management Integrat a Deșeurilor din zona 

vestica identificate sunt:  
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- pe raza UAT Făgaraș (într-o zonă cu funcțiune industrială – suprafață de aprox. 

2,67 ha) 

- pe raza UAT Beclean (în extravilanul comunei Beclean - suprafață de aprox. 6 ha) 

În figurile de mai jos sunt prezentate alternativele de amplasamente pentru CMID zona centrală. 
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Alternativele de amplasamente pentru CMID zona vestică: 
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Amplasamentele identificate pentru realizarea Stației de transfer sunt prezentate in figurile de 

mai jos:  

 
 

După cum rezultă din amplasamentele identificate și prezentate in Anexa 5, investițiile propuse nu 

se vor realiza în zonele ariilor naturale protejate.  

 

Investițiile și amplasamentele finale stabilite la faza de Studiu de Fezabilitate vor fi supuse 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  
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9. VERIFICAREA SUSTENABILITĂȚII 

Analiza sustenabilității investițiilor propuse în Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul 

Braşov constă în evaluarea capacității de plată a populației, determinând tariful maxim suportabil 

de către populație, și compararea costului mediu unitar la nivelul județului (euro/tonă) cu tariful 

maxim suportabil de către populație. 

Această analiză are ca scop verificarea sustenabilității investițiilor aferente alternativei alese prin 

analiza gradului de acoperire a costului mediu unitar (euro/tonă) pentru activitățile de gestiune a 

deșeurilor (colectare, transfer, sortare, tratare și depozitare) în județul Braşov de către populație, 

utilizatorii sistemului. 

Verificarea viabilității alternativei alese presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Etapa 1: Estimarea capacității de plată a populației și a tarifului maxim suportabil; 

2. Etapa 2: Compararea costului mediu unitar pe județ (€/t) cu taxa/tariful maxim suportabil 

plătit de către utilizatorii sistemului. 

9.1 Estimarea capacității de plată a populației 

Evaluarea capacității de plată a populației la nivelul județului s-a realizat ținând cont de veniturile 

populației estimate pentru perioada 2020 – 2050. 

Ipotezele și datele pe baza cărora s-a efectuat estimarea capacității de plată a populației și a tarifului 

maxim suportabil de către aceasta, sunt următoarele: 

▪ proiecția venitului disponibil (net) pe gospodărie pentru familia medie (euro fără 

TVA/lună), în termeni reali pentru perioada 2020 - 2050, la nivelul județului Braşov, 

prezentate la capitolul 5 Proiecția privind veniturile populației; 

▪ valoarea lunară maximă a facturii de salubrizare, la nivel de gospodărie (euro, inclusiv 

TVA). Acesta s-a determinat prin aplicarea unui procent de 1%45 la venitul disponibil pe 

gospodărie pentru familia medie, reprezentând pragul maxim suportabil al taxei/tarifului 

serviciilor de salubrizare; 

▪ determinarea taxei/tarifului maxim suportabil pe tonă (euro/tonă) la nivel județean, 

determinat prin raportarea produsului dintre valoarea maximă a facturii de salubrizare 

suportată de o persoană și populația județului Braşov la cantitatea de deșeuri generată de 

către populație. 

 

45 Procent stabilit în „Metodologia de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor 

(PJGD)”. 
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Mai jos sunt prezentate datele rezultate în urma analizei capacității de plată a populației la nivelul județului Braşov.  

Tabel 9-1 Proiecția valorii maxime a facturii de salubrizare pe gospodărie și pe persoană, separat pentru mediul urban și rural – județul Braşov 

 
 

Denumire Indicator UM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Valoarea maxima a facturii de salubrizare la nivel de 

gospodarie
39,55 41,22 43,00 44,94 47,14 49,45 51,88 54,42 57,08 59,88 62,82

-în mediul urban 43,19 45,64 45,14 47,42 49,74 52,18 54,73 57,42 60,23 63,18 66,28

-în mediul rural 30,01 31,71 31,36 32,94 34,56 36,25 38,03 39,89 41,85 43,90 46,05

Valoarea maxima a facturii de salubrizare la nivel de 

gospodarie
33,24 34,64 36,13 37,76 39,61 41,55 43,60 45,73 47,97 50,32 52,79

-în mediul urban 36,29 38,35 37,93 39,85 41,80 43,85 45,99 48,25 50,61 53,09 55,70

-în mediul rural 25,22 26,65 26,35 27,68 29,04 30,46 31,96 33,52 35,17 36,89 38,70

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană
16,31 16,95 17,65 18,36 19,17 20,01 20,89 21,81 22,77 23,77 24,82

-în mediul urban 17,58 18,58 18,38 19,3 20,25 21,24 22,28 23,37 24,52 25,72 26,98

-în mediul rural 10,9 11,52 11,39 11,97 12,55 13,17 13,81 14,49 15,2 15,94 16,73

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
13,71 14,24 14,83 15,43 16,11 16,82 17,55 18,33 19,13 19,97 20,86

-în mediul urban 14,77 15,61 15,45 16,22 17,02 17,85 18,72 19,64 20,61 21,61 22,67

-în mediul rural 9,16 9,68 9,57 10,06 10,55 11,07 11,61 12,18 12,77 13,39 14,06

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
3,37 3,46 3,60 3,75 3,91 4,08 4,26 4,45 4,65 4,85 5,07

-în mediul urban 3,63 3,79 3,75 3,94 4,13 4,33 4,55 4,77 5,00 5,25 5,51

-în mediul rural 2,25 2,35 2,32 2,44 2,56 2,69 2,82 2,96 3,10 3,25 3,41

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
2,83 2,91 3,03 3,15 3,29 3,43 3,58 3,74 3,90 4,08 4,26

-în mediul urban 3,05 3,19 3,15 3,31 3,47 3,64 3,82 4,01 4,21 4,41 4,63

-în mediul rural 1,89 1,98 1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 2,49 2,61 2,73 2,87

Tarif maximal suportabil

-în mediul urban 120,81 126,36 124,77 131,11 137,45 144,18 151,31 158,84 166,76 174,68 183,40

-în mediul rural 129,45 135,62 133,56 140,41 147,26 154,79 162,33 170,55 178,77 186,99 196,58

lei cu 

TVA/gosp./luna

lei fara 

TVA/gosp/luna

lei cu TVA/ 

pers/luna

lei fara TVA/ 

pers/luna

euro fara TVA/tona

euro cu 

TVA/pers/luna

euro fara 

TVA/pers/luna
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Denumire Indicator UM 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Valoarea maxima a facturii de salubrizare la nivel de 

gospodarie
65,89 69,12 72,51 76,06 79,79 83,70 87,80 92,10 96,62 101,35

-în mediul urban 69,52 72,93 76,51 80,25 84,19 88,31 92,64 97,18 101,94 106,94

-în mediul rural 48,30 50,67 53,15 55,76 58,49 61,36 64,36 67,52 70,82 74,29

Valoarea maxima a facturii de salubrizare la nivel de 

gospodarie
55,37 58,08 60,93 63,92 67,05 70,34 73,78 77,39 81,19 85,17

-în mediul urban 58,42 61,29 64,29 67,44 70,75 74,21 77,85 81,66 85,66 89,87

-în mediul rural 40,59 42,58 44,66 46,86 49,15 51,56 54,08 56,74 59,51 62,43

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană
25,91 27,05 28,24 29,48 30,78 32,13 33,54 35,02 36,56 38,17

-în mediul urban 28,3 29,69 31,14 32,67 34,27 35,95 37,71 39,55 41,49 43,53

-în mediul rural 17,55 18,41 19,31 20,25 21,25 22,29 23,38 24,52 25,73 26,99

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
21,77 22,73 23,73 24,77 25,87 27,00 28,18 29,43 30,72 32,08

-în mediul urban 23,78 24,95 26,17 27,45 28,80 30,21 31,69 33,24 34,87 36,58

-în mediul rural 14,75 15,47 16,23 17,02 17,86 18,73 19,65 20,61 21,62 22,68

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
5,29 5,52 5,76 6,02 6,28 6,56 6,84 7,15 7,46 7,79

-în mediul urban 5,78 6,06 6,36 6,67 6,99 7,34 7,70 8,07 8,47 8,88

-în mediul rural 3,58 3,76 3,94 4,13 4,34 4,55 4,77 5,00 5,25 5,51

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
4,44 4,64 4,84 5,06 5,28 5,51 5,75 6,01 6,27 6,55

-în mediul urban 4,85 5,09 5,34 5,60 5,88 6,17 6,47 6,78 7,12 7,47

-în mediul rural 3,01 3,16 3,31 3,47 3,64 3,82 4,01 4,21 4,41 4,63

Tarif maximal suportabil

-în mediul urban 192,11 201,62 211,52 221,82 232,91 244,40 256,28 268,56 282,03 295,89

-în mediul rural 206,16 216,44 226,71 237,67 249,32 261,64 274,66 288,36 302,05 317,12

lei cu 

TVA/gosp./luna

lei fara 

TVA/gosp/luna

lei cu TVA/ 

pers/luna

lei fara TVA/ 

pers/luna

euro fara TVA/tona

euro cu 

TVA/pers/luna

euro fara 

TVA/pers/luna
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*Tariful mediu suportabil s-a calculat astfel:  

-în mediul urban = (Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de o persoană (fără TVA) mediul urban*12 luni)/(indice de generare urbanX365 zile/1000)  

-în mediul rural = (Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de o persoană (fără TVA) mediul rural*12 luni)/(indice de generare ruralX365 zile/1000)

Denumire Indicator UM 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Valoarea maxima a facturii de salubrizare la nivel de 

gospodarie
101,35 106,32 111,53 116,99 122,72 128,74 135,05 141,66 148,60 155,89 163,52

-în mediul urban 106,94 112,17 117,67 123,44 129,49 135,83 142,49 149,47 156,79 164,47 172,53

-în mediul rural 74,29 77,93 81,75 85,76 89,96 94,37 98,99 103,84 108,93 114,27 119,87

Valoarea maxima a facturii de salubrizare la nivel de 

gospodarie
85,17 89,34 93,72 98,31 103,13 108,18 113,49 119,04 124,87 131,00 137,41

-în mediul urban 89,87 94,26 98,88 103,73 108,82 114,14 119,74 125,61 131,76 138,21 144,98

-în mediul rural 62,43 65,49 68,70 72,07 75,60 79,30 83,18 87,26 91,54 96,03 100,73

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană
38,17 39,85 41,6 43,43 45,34 47,34 49,42 51,6 53,87 56,24 58,71

-în mediul urban 43,53 45,66 47,9 50,24 52,7 55,29 58 60,84 63,82 66,95 70,23

-în mediul rural 26,99 28,31 29,7 31,15 32,68 34,28 35,96 37,72 39,57 41,51 43,54

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
32,08 33,49 34,96 36,50 38,10 39,78 41,53 43,36 45,27 47,26 49,34

-în mediul urban 36,58 38,37 40,25 42,22 44,29 46,46 48,74 51,13 53,63 56,26 59,02

-în mediul rural 22,68 23,79 24,96 26,18 27,46 28,81 30,22 31,70 33,25 34,88 36,59

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
7,79 8,13 8,49 8,86 9,25 9,66 10,09 10,53 10,99 11,48 11,98

-în mediul urban 8,88 9,32 9,78 10,25 10,76 11,28 11,84 12,42 13,02 13,66 14,33

-în mediul rural 5,51 5,78 6,06 6,36 6,67 7,00 7,34 7,70 8,08 8,47 8,89

Valoarea maximă a facturii de salubrizare suportată de 

o persoană 
6,55 6,83 7,13 7,45 7,78 8,12 8,48 8,85 9,24 9,64 10,07

-în mediul urban 7,47 7,83 8,21 8,62 9,04 9,48 9,95 10,43 10,94 11,48 12,04

-în mediul rural 4,63 4,86 5,09 5,34 5,60 5,88 6,17 6,47 6,79 7,12 7,47

Tarif maximal suportabil

-în mediul urban 295,89 310,15 325,20 341,44 358,08 375,51 394,12 413,14 433,34 454,73 476,91

-în mediul rural 317,12 332,88 348,63 365,75 383,56 402,74 422,60 443,15 465,07 487,67 511,64

euro fara TVA/tona

euro cu 

TVA/pers/luna

euro fara 

TVA/pers/luna

lei cu 

TVA/gosp./luna

lei fara 

TVA/gosp/luna

lei cu TVA/ 

pers/luna

lei fara TVA/ 

pers/luna
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Aceste valori vor fi analizate mai departe în comparație cu costurile medii unitare la nivelul 

județului, în vederea verificării sustenabilității din punct de vedere financiar a alternativei alese. 

 

9.2 Compararea costului mediu unitar pe județ cu taxa/tariful maxim suportabil 

plătit de către utilizatorii sistemului 

În calculul tarifelor pentru deșeurile menajere au fost luate în considerare investiția totală, costurile 

de operare și întreținere (inclusiv cele ale operatorilor), costurile de construcție și închidere 

depozite de deșeuri existente, precum și valoarea taxei/tarifului maxim suportabil de către populație 

(euro/tonă). 

Tariful maxim suportabil pe tonă, la nivel de județ, calculat la subcapitolul anterior, este considerat 

nivelul maxim la care pot fi crescute taxele/ tarifele serviciului de salubrizare. 

Verificarea viabilității alternativei propuse presupune analizarea măsurii în care tariful maxim 

suportabil acoperă costurile totale de gestionare a întregului sistem de gestionare a deșeurilor. 

Astfel, se calculează procentul cu care tariful maxim suportabil acoperă costul mediu unitar pe 

județ prin calcularea raportului dintre taxa/tariful maxim suportabil și costul mediu unitar de 

operare și întreținere (OPEX). Dacă acesta este mai mare decât 100%, există o capacitate de 

acoperire a costurilor de operare și proiectul este fiabil, respectiv, fluxurile veniturilor permit 

acoperirea costurilor de operare și întreținere ale sistemului de gestionare a deșeurilor (OPEX) 

propus în plan. În caz contrar, se vor identifica măsuri/surse pentru acoperirea diferenței de cost. 
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Tabel 9-2 Costurile nete de operare și întreținere (OPEX) medii pe perioada 2019-2048 – POPULATIE 

Denumire Indicator UM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tarif maximal suportabil mediul urban euro fara 

TVA/tona 

120,81 126,36 124,77 131,11 137,45 144,18 151,31 158,84 166,76 174,68 183,40 

Tarif maxim suportabil mediul rural 129,45 135,62 133,56 140,41 147,26 154,79 162,33 170,55 178,77 186,99 196,58 

Cost net de operare 
euro fara 

TVA/tona 

91,90 80,18 77,97 78,15 147,58 149,56 151,19 152,73 156,82 158,47 144,74 

Diferenta de acoperit mediul urban -28,92 -46,17 -46,80 -52,97 10,14 5,37 -0,13 -6,11 -9,94 -16,21 -38,65 

Diferenta de acoperit mediul rural -37,55 -55,44 -55,59 -62,26 0,32 -5,23 -11,14 -17,82 -21,95 -28,52 -51,84 

 

Denumire Indicator UM 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Tarif maximal suportabil mediul urban euro fara 

TVA/tona 

192,11 201,62 211,52 221,82 232,91 244,40 256,28 268,56 282,03 295,89 

Tarif maxim suportabil mediul rural 206,16 216,44 226,71 237,67 249,32 261,64 274,66 288,36 302,05 317,12 

Cost net de operare 
euro fara 

TVA/tona 

146,31 150,08 151,42 152,77 146,44 152,26 153,15 154,19 155,20 159,17 

Diferenta de acoperit mediul urban -45,80 -51,53 -60,10 -69,05 -86,47 -92,14 -103,13 -114,37 -126,83 -136,72 

Diferenta de acoperit mediul rural -59,85 -66,36 -75,29 -84,90 -102,88 -109,38 -121,51 -134,17 -146,85 -157,95 

 

Denumire Indicator UM 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

Tarif maximal suportabil mediul urban euro fara 

TVA/tona 

310,15 325,20 341,44 358,08 375,51 394,12 413,14 433,34 454,73 476,91 

Tarif maxim suportabil mediul rural 332,88 348,63 365,75 383,56 402,74 422,60 443,15 465,07 487,67 511,64 

Cost net de operare 
euro fara 

TVA/tona 

165,51 166,65 167,41 171,44 172,11 172,74 173,34 179,92 180,42 180,86 

Diferenta de acoperit mediul urban -144,64 -158,55 -174,04 -186,64 -203,40 -221,38 -239,79 -253,42 -274,31 -296,05 

Diferenta de acoperit mediul rural -167,37 -181,98 -198,34 -212,12 -230,63 -249,86 -269,81 -285,15 -307,25 -330,78 

 

Analizând valorile din tabelul de mai sus și comparându-le cu tariful maxim suportabil pe tonă, la nivel de județ, calculat la subcapitolul anterior, se 

constată următoarele: 

▪ tariful maxim suportabil acoperă costul mediu unitar pe județ; 

▪ Diferența de acoperit de - este negativă, ceea ce înseamnă că populația are capacitate de acoperire a costurilor cu serviciile de salubrizare;
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10. ANALIZA SENSITIVITĂȚII ȘI A RISCURILOR 

10.1 Analiza de sensitivitate 

Analiza de senzitivitate permite identificarea variabilelor “critice” ale alternativei alese. 

Asemenea variabile sunt acelea a căror variații, fie ele pozitive sau negative, au cel mai mare 

impact asupra sustenabilității alternativei alese. 

Analiza de senzitivitate a alternativei alese presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Identificarea variabilelor critice ale alternativei alese, adică acele variabile care au cel mai 

mare impact asupra sustenabilității sale; 

2. Evaluarea generală a robusteții și eficienței alternativei alese 

3. Identificarea măsurilor care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor 

 

10.1.1 Identificarea variabilelor critice 

Pentru analiza de senzitivitate a fost identificat un număr de variabile cheie care se așteaptă să 

aibă un impact mai mare asupra sustenabilității proiectului.Variabilele critice care pot influența 

viabilitatea alternativei alese sunt: 

▪ Variația costurile cu investițiile 

▪ Variația costurile de operare și întreținere 

▪ Variația veniturile din vânzarea reciclabilelor 
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10.1.2 Evaluarea generală a robusteții și eficienței alternativei alese 

Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerată ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea 

medie stabilită, abateri exprimate procentual astfel: 

▪ Costurile de investiție pot înregistra majorări de maxim 10% ca urmare a unor lucrări 

diverse şi neprevăzute (ex. Erori de proiectare, adaptare la teren, creșterea prețurilor la 

materialele de construcție, etc. 

Tabel 10-1 - Analiza senzitivităţii la variabila „Costuri de investiții (CAPEX)” – creșteri cu 10% 

Denumire Indicator UM 
Valoare medie 

scenariu de bază 

Valoare medie 

CAPEX +10% 

Tarif maximal  mediu suportabil mediul urban 

euro fara 

TVA/tona  

263,65 263,65 

Tarif maxim mediu suportabil mediul rural 282,67 282,67 

Cost mediu net de operare 154,69 158,92 

Diferenta de acoperit mediul urban -108,96 -104,72 

Diferenta de acoperit mediul rural  -127,98 -123,75 

▪ Costurile de operare şi întreținere pot înregistra majorări de maxim 10% ca urmare a 

creșterii prețurilor unitare pe piață 

Tabel 10-2 - Analiza senzitivităţii la variabila „Costuri de operare (OPEX)” – creşteri cu +10% 

Denumire Indicator UM 
Valoare medie 

scenariu de bază 

Valoare medie 

CAPEX +10% 

Tarif maximal  mediu suportabil mediul urban 

euro fara 

TVA/tona  

263,65 263,65 

Tarif maxim mediu suportabil mediul rural 282,67 282,67 

Cost mediu net de operare 154,69 171,01 

Diferenta de acoperit mediul urban -108,96 -92,64 

Diferenta de acoperit mediul rural  -127,98 -111,66 

 

▪ Veniturile din reciclabile pot scădea cu maxim 10% ca urmare a scăderii preţurilor unitare 

pe piaţă pentru deşeurile reciclabile şi implicit a veniturilor din valorificare cu care se 

ajustează valoarea OPEX. 
Tabel 10-3 - Analiza senzitivităţii la variabila „Venituri din valorificarea deşeurilor” – scăderi cu 10% 

Denumire Indicator UM 
Valoare medie 

scenariu de bază 

Valoare medie 

CAPEX +10% 

Tarif maximal  mediu suportabil mediul urban 

euro fara 

TVA/tona  

263,65 263,65 

Tarif maxim mediu suportabil mediul rural 282,67 282,67 

Cost mediu net de operare 154,69 161,51 

Diferenta de acoperit mediul urban -108,96 -102,14 

Diferenta de acoperit mediul rural  -127,98 -121,16 

 

Analizând nivelul de senzitivitate al investiției cu privire la variabilele care se așteaptă să aibă un 

impact asupra sustenabilității proiectului, se observă că un impact mai mare îl are creșterea 

costurilor unitare de operare, constatându-se fluctuații de peste cca 10% a costurilor unitare nete 

de operare. 

În prisma acestor fluctuații, se constată că sustenabilitatea investiției NU este afectată și NU 

există un risc de nesuportabilitate din partea populației în vederea implementării și operării 

investiției propuse. 
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10.2 Analiza de risc 

Analiza de risc este necesară pentru a face față incertitudinii care caracterizează proiectele de investiții. 

Evaluarea riscurilor permite inițiatorului proiectului să înțeleagă mai bine modul în care impacturile 

estimate ar putea evolua dacă anumite variabile-cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele 

așteptate. O analiză detaliată a riscurilor stă la baza unei strategii corecte de gestionare a riscurilor, care, 

la rândul ei, este luată în considerare în conceperea proiectului. 

Tabel 10-4 Clasificarea gradului de risc 

Grad Explicație 

I Fără efecte relevate asupra bunăstării sociale, chiar fără măsuri de remediere 

II 

Reducere nesemnificativă a bunăstarii sociale generată de proiect, afectând foarte puţin 

efectele pe termen lung ale proiectului. 

Cu toate acestea, sunt necesare măsuri de remediere sau corective. 

III 

Moderat: reducere a bunastării sociale generată de proiect, în mare parte de natura 

financiară, chiar şi pe termen mediu-lung. 

Măsurile de remediere ar putea corecta problema. 

IV 

Critic: Reducere semnificativă a bunăstarii sociale generata de proiect; apariţia riscului 

determină o pierdere a funcţiei (funcţiilor) primare a proiectului. Măsurile de 

remediere, chiar şi pe scara largă, nu sunt suficiente pentru a evita daune grave. 

V 

Catastrofal: Eşecul proiectului poate duce la pierderi grave sau totale ale funcţiilor 

proiectului. Principalele efecte pe termen mediu-lung ale proiectului nu se 

materializează. 
Sursa: ”Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de 

coeziune 2014-2020” 

Nivelul de risc – combinație a Probabilității și Severității (P*S). 

Tabel 10-5 Nivele de risc considerând gradul și probabilitatea 

Severitate/ 

Probabilitate 
I II III IV V 

A Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Moderate 

B Scăzut Scăzut Moderat Moderat Mare 

C Scăzut Moderat Moderat Mare Mare 

D Scăzut Moderat Mare Foarte mare Foarte mare 

E Moderat Mare Foarte mare Foarte mare Foarte mare 

 

Riscurile individuale identificate sunt analizate în matricea următoare: 
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Tabel 10-6 Matricea de prevenire a riscului 

Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

RISCURI LEGATE DE CERERE 

Generarea 

deşeurilor mai 

mică decât cea 

previzionată 

Cantitatea de 

deşeuri 

Implementarea 

unor măsuri de 

prevenire a 

deşeurilor 

Venituri reduse 

care duc la posibile 

probleme de 

sustenabilitate 

 

 

Lung 

 

Încasările 

scăzute scad 

capacitatea de 

a acoperi 

costurile 

operaționale, 

inclusive 

plățile 

creditelor sau 

de a realiza 

investiții în 

infrastructură. 

C III Moderat 

Creşteri 

suplimentare ale 

tarifelor pentru a 

acoperi deficitul de 

cantitate 

ADI Iso 

Mediu 

UAT-uri le 

din județ 

inclusiv CJ 

Braşov 

Cantitățile de 

deșeuri 

reciclabile și 

biodeseuri  

colectate  

separat diferă de 

cantitățile  

estimate în 

PJGD  

Cantitatea 

de deşeuri 

reciclabile 

și 

biodeseuri  

 

Capacitatea 

neadecvată a 

pubelelor de 

reciclabile, 

lipsa 

conştientizării 

populaţiei, 

implementarea 

gresită a 

legislatiei în 

vigoare  

 

Venituri reduse 

din vânzarea 

de reciclabile 

care duc la 

posibile 

probleme de 

sustenabilitate  

 

 

Lung 

 

Încasările 

scăzute scad 

capacitatea de 

a acoperi 

costurile 

operaționale, 

inclusive 

plățile 

creditelor sau 

de a realiza 

investiții în 

infrastructură. 

D III Mare 

Monitorizarea și 

raportarea corectă a 

cantităților de deșeuri 

reciclabile și 

biodeseuri 

colectate/transportate. 

Prezentarea de 

rapoarte periodice si 

interpretarea 

datelor. 

Solicitare de revizuire 

a PJGD daca 

diferențele 

față de PJGD sunt 

majore. 

ADI Iso 

Mediu 

UAT-uri le 

din județ) 

inclusiv CJ 

Braşov 

Operator 

Trendul 

demografic în 

scădere mai 

mare decât cel 

previzionat 

Populaţia 

Natalitate 

scăzută, 

emigraţia 

populaţiei 

Venituri reduse 

care duc la posibile 

probleme de 

sustenabilitate 

Lung 

Încasările 

scăzute scad 

capacitatea de 

a acoperi 

costurile 

C III Moderat 

Creşteri 

suplimentare ale 

tarifelor pentru a 

acoperi deficitul de 

cantitate 

ADI Iso 

Mediu 

UAT-uri le 

din județ 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
368 

Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

operaționale, 

inclusive 

plățile 

creditelor sau 

de a realiza 

investiții în 

infrastructură. 

(inclusiv CJ 

Braşov) 

RISCURI LEGATE DE PIAŢĂ 

Creşterea 

preţurilor 

unitare 

Costurile de 

operare şi 

Veniturile 

Creşterea 

preturilor pieţei 

mai mult decât 

estimat 

Venituri reduse 

care duc la posibile 

probleme de 

sustenabilitate 

Lung 

Încasările 

scăzute scad 

capacitatea de 

a acoperi 

costurile 

operaționale, 

inclusive 

plățile 

creditelor sau 

de a realiza 

investiții în 

infrastructură. 

C III Moderat 

Creşteri 

suplimentare ale 

tarifelor pentru a 

acoperi deficitul de 

cantitate 

ADI Iso 

Mediu 

UAT-uri le 

din județ 

(inclusiv CJ 

Braşov) 

RISCURI LEGATE DE PROIECTARE 

Studii şi 

investigaţii 

inadecvate 

Costuri cu 

investiţia 

Estimări 

neadecvate ale 

costurilor de 

proiectare 

Costur cu 

investitiile mai 

mari decat era 

asteptat 

 

Lung 

Costuri mai 

mari în prima 

fază a 

proiectului 

B V Ridicat 

Demararea 

procedurii inainte de 

aprobarea proiectului 

și lansarea 

procedurilor de 

achiziție publică 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

  

Estimări 

inadecvate ale 

costului de 

proiectare 

Costuri cu 

investitia 

Estimări 

neadecvate ale 

costurilor de 

proiectare 

 

 

Costuri cu 

investiţiile mai 

mari decât era 

aşteptat 

 

 

Lung 

Costuri 

investiționale 

suplimentare 

și neeligibile 

ce vor fi 

suportate de 

Beneficiar. 

B V Ridicat 

Negocierea valorii 

de achizitie a 

terenurilor inainte de 

demararea 

investitiei. 

Suplimentare fonduri 

din buget local 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 
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Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

Reevaluarea 

costurilor . 

RISC ASOCIAT ACHIZIȚIEI DE TEREN 

Întârzieri în 

procedura de 

achiziție a 

terenului 

Costuri cu 

investiţia 
Litigii terenuri 

Intârzierea 

implementarii 

investiţiei 

 

Lung 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

A V Moderat 

Demararea 

procedurii inainte de 

aprobarea proiectului 

și lansarea 

procedurilor de 

achiziție publică 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

  

Valoarea de 

achiziție a 

terenului mai 

mare decât 

estimarea 

Costuri cu 

investitia 

 

 

 

 

 

Intârzierea 

implementarii 

investiţiei 

Lung 

Costuri 

investiționale 

suplimentare 

și neeligibile 

ce vor fi 

suportate de 

Beneficiar. 

Reevaluarea 

costurilor . 

B IV Moderat 

Negocierea valorii 

de achiziţie a 

terenurilor înainte de 

demararea 

investiţiei. 

Suplimentare fonduri 

din buget local. 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

  

RISCURI ADMINISTRATIVE 

Întârzieri în 

procedurile de 

obținere a 

avizelor, 

acordurilor, 

autorizațiilor 

Nu este cazul 

Solicitare din 

partea 

Autorităților de 

completări la 

documentația 

depusă pentru 

obținerea 

avizelor și 

autorizațiilor 

Termene lungi 

conform 

legislației 

privind emiterea 

avizelor și 

autorizațiilor. 

Intârzierea 

aprobării 

proiectului şi 

demarării 

investiţiei 

 

 

Mediu 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

C III Moderat 

Cooperarea CJ 

Braşov şi a 

proiectanţilor de 

specialitate cu 

autorităţile publice 

locale 

Demararea din timp 

a obţinerii 

avizelor/acordurilor 

autorizaţiilor 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

 

Consultanța 

pe asistență 

tehnică 
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Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

Întârzieri în 

obținerea 

autorizației de 

construire 

Nu este cazul 

Solicitare din 

partea 

Autorităților de 

completări la 

documentația 

depusă pentru 

obținerea 

autorizatiei de 

construcţie. 

Termene lungi 

conform 

legislației 

privind emiterea 

autorizaţiei de 

construcţie. 

Intârzierea 

aprobării 

proiectului şi 

demarării 

investiţiei 

Mediu 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

C III Moderat 

Cooperarea CJ 

Braşov şi a 

proiectanţilor de 

specialitate cu 

autorităţile publice 

locale. 

Demararea din timp 

a obtinerii 

autorizaţiei de 

construire. 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

 

Consultanța 

pe asistență 

tehnică 

Întârzierea 

întocmirii 

documentațiilor 

de atribuire 

Nu este cazul 

Modificări ale 

soluției tehnice 

la solicitarea 

Beneficiarului 

Întârzierea 

începerii lucrărilor 
Scurt 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

A III Scăzut 

Suplimentarea 

echipei de experți 

tehnici pentru 

rezolvarea în timp 

util a documentației 

conform graficului 

de execuție, dacă 

este cazul. 

(documentatiile s-au 

elaborate in paralel 

cu pregătirea 

licitaţiei. 

Consultanța 

pe asistență 

tehnică 

Întârzieri în 

procesul de 

atribuire 

Nu este cazul 

Contestații din 

partea 

societăților ce au 

pierdut licitația 

Întârziere semnarii 

contractelor ce  

duce la întârzierea 

începerii lucrărilor 

Scurt 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

D III Mare 

Lansarea 

procedurilor 

conform Planului de 

achiziție. 

Realizarea mai 

multor comisii de 

evaluare a ofertelor. 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 
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Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

Consultantul va 

asigura suport tehnic 

pe perioada evalurii 

ofertelor. 

Nu sunt primite 

oferte 
Nu este cazul 

Societățiile de 

construcții de pe 

piața nu au 

capacitatea 

tehnică și 

financiară 

Întârzierea 

începerii lucrărilor 
Scurt 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

A III Scăzut 

Împărțirea 

contractelor pe loturi 

daca este posibil 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

 Consultanța 

pe asistență 

tehnică 

RISC DE IMPLEMENTARE (RISCURI LEGATE DE CONSTRUCŢIE) 

Întârzierea 

lucrărilor de 

construcții 

Cost 

investițional 

Contratorul are 

capacitate 

financiară 

scăzută în 

susținerea 

fluxului de 

numerar pe 

parcursul 

execuției 

contractului de 

lucrări 

Întârzieri în 

finalizarea 

lucrărilor cee ace 

duce la 

neconformarea 

Beneficiarului cu 

directivele 

europene în 

domeniu. 

Ridicat 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

C III Moderate 

Solicitarea 

Contratorului a 

dovedirii asigurării 

unui flux de numerar 

pentru cel puțin 1 an 

de la semnarea 

contractului de 

execuție lucrări 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

Asistența 

tehnicăpe 

supervizare 

Depășirea 

costului 

proiectului 

Cost 

investițional 

Apariția unor 

cheltuieli 

diverse și 

neprevăzute pe 

perioada 

implementării 

proiectului peste 

limita prevăzută 

în cadrul 

devizului 

general al 

proiectului 

Costuri 

investiționale 

suplimentare și 

neeligibile ce vor fi 

suportate de 

Beneficiar. 

Reevaluarea 

Analizei cost 

beneficiu 

Ridicat 

Costuri 

investiționale 

suplimentare 

și neeligibile 

ce vor fi 

suportate de 

Beneficiar. 

Reevaluarea 

costurilor . 

B V Mare 

Solicitarea acoperirii 

acestor cheltuieli din 

economiile 

proiectului după 

finalizarea tuturor 

achizițiilor prevăzute 

în planul de achiziții 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 
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Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

Întârzieri 

datorită 

insolvenței sau 

falimentului 

Antreprenorului 

Cost 

investițional 

Lipsa fluxului 

de numerar al 

Antreprenorului 

Reluarea 

procedurii de 

achiziţie a 

lucrarilor 

Scăzut 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

A II Scăzut 

Evaluarea 

ofertantilor si din 

punct de vedere al 

istoricului financiar. 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

  

RISCURI OPERAŢIONALE 

Costurile de 

întreținere și 

operare mai 

mari decât s-a 

estimat, 

defecţiuni 

tehnice repetate 

 

Tarife 

Cresterea 

preturilor pietei 

datorită 

factorilor 

economici ce 

pot apărea pe 

piaţă (inflaţie 

crescută, criza 

economică, 

monopol pentru 

anumite 

categorii de 

materii prime şi 

materiale) 

Creşterea tarifelor Scurt 

Costuri 

investiționale 

suplimentare 

și neeligibile 

ce vor fi 

suportate de 

Beneficiar. 

Reevaluarea 

costurilor . 

B III Moderat 

Verificarea lunara a 

costurilor de operare 

în vederea 

optimizării corecte. 

 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

 

RISCURI FINANCIARE 

Tarife/Taxe 

mai mici 
Tarif/Taxa 

 

 

Ofertarea de 

tarife prea mici 

la procedurile de 

achiziție publică 

pentru delegarea 

serviciilor de 

salubrizare 

Posibile probleme 

în asigurarea 

resurselor proprii și 

sustenabilitatea 

proiectului. 

 

 

 

Mediu 

Încasări 

scăzute ce 

determină 

problema în 

sustenabilitate 

B IV Moderat 

Strategia de tarifare 

stabilește nivelul 

tarifului minim la 

1% din venitul 

mediu net. 

Strategia de tarifare 

va fi comunicată și 

discutată cu factori 

politici decizionali. 

Planul de tarife va fi 

aprobat de 

autoritățile locale la 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 
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Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

aprobarea 

proiectului. 

Rata de 

colectare a 

tarifului mai 

mică decât s-a 

estimat 

Tarif/Taxa 

Operatorii de 

colectare șî 

transport nu 

colectează 

tarifele de la toți 

generatorii 

Implicare 

scăzută a 

administrațiilor 

publice locale în 

asigurarea 

desfășurării 

contractelor de 

delegare a 

serviciilor de 

salubrizare 

Încasări scăzute ce 

determină 

problema în 

sustenabilitatea 

fluxului de 

numerar 

 

 

Mediu 

Încasări 

scăzute ce 

determină 

problema în 

sustenabilitate 

C IV Mare 

Campanii de 

informare și 

constientizare 

Implicarea ADI 

Deșeuri in relaţia cu 

Operatorul 

Instituirea de taxe 

speciale la nivelul 

fiecărui UAT și 

aplicarea acestora 

 

CJ Braşov / 

ADI Iso 

Mediu 

 UAT-urile 

din județ 

ALTE RISCURI 

Schimbări 

legislative cu 

impact asupra 

proiectului 

Cost 

investiţional 

Birocraţie la 

nivel national. 

Întârzieri în 

implementarea 

proiectului 

 

 

Mediu 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

B II Scăzut 

Adoptarea rapid de 

decizii de 

conformare la noile 

prevederi legislative 

CJ Braşov 

Opoziția 

publică 
Nu este cazul 

Strategie de 

comunicare 

greșită. 

Interferențe 

politice. 

Întârzieri în 

implementarea 

investiției 

Mediu 

Fără impact 

direct asupra 

fluxului de 

capital. 

Întârzieri în 

absorbirea 

fondurilor. 

A II Scăzut 

Publicul a fost 

consultat în perioada 

de pregătire a 

proiectului. 

Publicul va fi 

informat periodic cu 

privire la 

implementarea 

CJ Braşov 

ADI Iso 

Mediu 
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Risc 
 

Variabila 

 

Cauza 
Efect 

 

Termen 

Efect asupra 

fluxului de 

capital 

Probabilitate 

(P) 

Impact 

(I) 

Nivel de 

risc 

( = P*I) 

Măsuri de 

atenuare/prevenire 

Entitate 

responsabilă 

pentru 

reducerea 

riscului 

proiectului și 

lucrărilor. 

Activități și 

campanii de 

acceptare socială 

Pierderea 

fondurilor 

europene 

pentru 

investiție 

  

Întârzieri în 

implementarea 

proiectului 

 

Resurse 

financiare 

scăzute 

pentru proiect 

A V Mare 

Asigurarea unui 

sistem de 

monitorizare 

management si 

control pentru 

evitarea situațiilor 

care ar putea genera 

pierderea fondurilor 

CJ Braşov 

ADI Iso 

Mediu 
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11. PLANUL DE ACȚIUNE 

Pentru implementarea PJGD 2020-2025 pentru Județul Brașov sunt necesare măsuri și acțiuni care 

să asigure îndeplinirea obiectivelor și atingerea țintelor stabilite. Aceste măsuri și acțiuni cât și 

termenul de îndeplinire, responsabilii și sursa de finanțare sunt cuprinse în Planul de acțiune.  

Planul de acțiune se întocmește pentru:  

1. Deșeurile municipale;  

2. Fluxurile speciale de deșeuri: deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și 

electronice, uleiuri uzate, deșeuri din construcții și desființări;  

Planul de acțiune pentru implementarea PJGD 2020-2025 pentru județul Brașov este în concordanță 

cu măsurile și acțiunile din Planul de acțiune al PNGD, pentru implementarea cărora sunt 

responsabile entități la nivel județean 

Tabel 11-1 Planul de acțiune pentru deșeurile municipale 

Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

1 Toată populația județului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la serviciu de salubrizare 

1.1 

Încheierea de contracte cu operatori de 

salubrizare licențiați astfel încât să se 

asigure un grad de acoperire cu servicii 

de salubrizare de 100% 

2021 
APL 

ADI ISO MEDIU 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

2 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor 

2.1. 

Introducerea instrumentului economic 

“plătește pentru cât arunci”, prin una din 

metodele prevazute în Legea 211/2011: 

volum, frecvenţă de colectare, greutate 

sau saci de colectare personalizaţi 

2021 
APL 

ADI ISO MEDIU 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

2.2 

Amendarea contractelor de delegare și 

a Regulamentului de salubrizare în 

vederea introducerii colectării 

reciclabilelor pe 3 fracții și a colectării 

separate a biodeșeurilor, precum și a 

tarifelor diferențiate 

2021 
APL 

ADI ISO MEDIU 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

2.3 

Creșterea gradului de colectare separată 

a deșeurilor reciclabile pe trei fracții 

(hârtie și carton; plastic și metal și 

sticlă) astfel încât să se o rată minimă de 

capturare 

Pentru populatie 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025; 

Pentru agenți economici 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025; 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

AFM 

POIM 

2.4. 

Extinderea la nivel județean a sistemului 

de colectare a deșeurilor reciclabile din 

poarta în poarta, în special pentru 

deșeuri de hârtie și carton și plastic și 

metal în zona urbană 

2021 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

AFM 

POIM 

2.5 
Implementarea colectării separate a 

deșeurilor textile 

Incepând cu 1 ianuarie 

2025 

APL 

ADI 

POIM 

Bugete locale 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

2.6. 

Implementarea colectării separate a 

biodeșeurilor menajere și similare,  

astfel încât să se asigure ratele minime 

de capturare 

De la populația de mediul 

urban și de la agenți 

economici: 

o 60% în 2024 - 2029 

o 70% în 2030-2034 

o 80% începând cu 

2035 

De la populația din 

mediul rural  

o 30% în 2024 - 2029 

o 40% în 2030-2034 

o 50% începând cu 2035  

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

POIM 

2.7 

Implementarea colectării separate a 

biodeșeurilor din piețe, astfel încât să se 

asigure ratele minime de capturare 

o 80% în perioada 2024 

- 2029 

o 90% în perioada 2030-

2034 

o 95% începând din 

2035 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

POIM 

2.8 

Extinderea la nivel județean a sistemului 

de colectare separată a deșeurilor verzi 

din parcuri și grădini publice astfel încât 

să se asigure o rata de capturare de 

100% în județ 

30% în 2022 

50% în 2023 

100% începând cu 2024 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

și agenții economici care 

gestionează parcurile și 

grădinile publice 

Bugete locale 

2.9 

Impunerea in caietele de sarcini/ 

contactele de delegare pentru activitatea 

de salubrizare stradală a cerințelor de 

colectare a deșeurilor stradale din 

coșurile de gunoi stradal separat de 

deșeurile din măturatul stradal 

Începând cu 2024 
APL 

Operatorii de salubrizare 

Tariful/taxa de 

salubrizare stradală 

2.10. 

Asigurarea facilităților de transfer a 

deșeurilor colectate prin construcția unei 

stații de transfer noi, pentru asigurarea 

unei capacități anuale de cca 7.300 t/an 

2024 

CJ BV 

APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

2.11 

Asigurarea capacității de sortare pentru 

deșeurile municipale reciclabile 

colectate separat (până în 2024), și 

punerea în funcțiune a unor stații de 

sortare noi (din 2024), pentru asigurarea 

unei capacități anuale de cca 52.500 t/an 

Începând cu 2021 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii instalațiilor de 

sortare 

POIM 

AFM 

Investiții private 

2.12 

Construirea și darea în operare a unei 

instalații de compostare pentru deșeurile 

biodegradabile colectate separat, pentru 

asigurarea unei capacități anuale de cca 

10.500 t/an  

2024 
APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 

Bugete locale 

2.13 

Construirea și darea în operare a unei 

instalații de digestie anaerobă pentru 

deșeurile biodegradabile colectate 

separat, cu capacitate totală estimată de 

69.000 t/an 

2024 

CJ BV 

APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

2.14 

Campanii de conștientizare a populației 

privind implementarea colectării 

separate a deșeurilor menajere, în 

special a deșeurilor reciclabile și a 

biodeșeurilor 

Începând cu 2021 

APL 

ADI ISO MEDIU 

CJ BV 

Operatorii de salubrizare 

OIREP 

POIM 

AFM 

OIREP 

Alte surse de 

finanțare 

2.15 

Informarea permanentă a cetățenilor cu 

privire la modul de gestionare a 

deșeurilor municipale, costurile 

Începând cu 2021 

APL 

ADI ISO MEDIU 

CJ BV 

Bugete locale 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

activităților de gestionare, proiectele de 

îmbunătățire a infrastructurii 

3 
Colectarea separată a biodeșeurilor (prin îmbunătătirea compostării individuale și a colectării separate a 

biodeșeurilor) (acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 2) 

     

4 
Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

(acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 2) 

4.1. 
Tratarea întregii cantități de deșeuri 

biodegradabile colectate separat 
Începând cu 2024 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii de salubrizare 

Operatorii instalațiilor de 

compostare/TMB 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

 

5 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 

5.1. 

Transportul tuturor categoriilor de 

deșeuri municipale colectate la instalații 

de tratare 

Permanent 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii de salubrizare 

 

Taxele/tarifele de 

salubrizare 

 

6 
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 

(la măsurile de mai jos se adaugă și măsurile aferente obiectivului 2) 

6.1 

Realizarea unor instalații de tratare 

mecanică cuplate cu digestie anaerobă 

pentru deșeuri reziduale, cu capacitate 

totală estimată pentru tratare mecanică 

de 67.000 t/an și pentru digestie 

anaerobă de 30.000 t/an 

2024 

CJ BV 

APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

6.2 

Realizarea unor instalații de tratare 

mecanică cuplate cu biouscare pentru 

deșeuri reziduale, cu capacitate totală 

estimată de 11.500 t/an  

2024 

CJ BV 

APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

6.3 

Modificarea contractelor cu operatorii 

economici care asigură gestionarea 

deșeurilor stradale astfel încât deșeurile 

stradale a căror tratare este fezabilă din 

punct de vedere tehnic să fie predate 

spre tratare la instalațiile de tratare 

mecanice cuplate cu tratare biologică 

Începând cu 2024 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori economici care 

asigură gestionarea 

deșeurilor stradale și 

operatorii instalațiilor de 

tratare 

- 

7 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

7.1 

Asigurarea coincinerării/valorificarii 

energetice a întregii cantități de RDF 

rezultate de la sortarea deșeurilor 

reciclabile și tratarea mecano-biologică 

Începând cu 2024 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Instalații de valorificare 

termică  

Fabrici de ciment 

Investiți private 

Alte surse de 

finanțare  

8 Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate 

8.1. 

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

Permanent 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

Operatorul depozitului 

Tarif de depozitare 

Alte surse de 

finanțare 

9 
Reducerea cantității de deșeuri municipale care ajunge în depozite (acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea 

măsurilor aferente obiectivelor 2-7) 

9.1. 

Depozitarea în depozite conforme 

doar a reziduurilor inerte din stradal și 

a reziduurilor nevalorificabile din 

instalațiile de tratare a deșeuriilor 

începând cu 2024 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii instalațiilor 

de tratare a deșeurilor 

Operatorii de 

salubrizare 

Taxele/ tarifele de 

salubrizare 

10 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

10.1 

Asigurarea facilităților de depozitare 

anuale necesare (extinderea celor 

existente sau noi)  

La atingerea a 75% din 

capacitatea de depozitare 

existentă 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

Operatori depozit 

Tarif de depozitare 

Alte surse de 

finanțare 

10.2 

Închiderea celulelor de depozitare pe 

măsura epuizării capacității și asigurarea 

monitorizării 

La atingerea capacitatii 

de depozitare existente 

ADI ISO MEDIU 

Operator depozit 

Fondul de închidere a 

depozitelor, constituit 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

conform prevederilor 

legale 

10.3. 
Închiderea tuturor depozitelor 

neconforme 

2021 pentru Brașov, 

Făgăraș, Râșnov, 

Zărnești, Codlea 

Săcele  

2024 pentru Rupea 

UAT-urile reponsabile 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

AFM (Făgăraș, 

Victoria, Râșnov, 

Zărnești, Codlea, 

Săcele) 

AFM, POIM (Rupea) 

Buget local sau alte 

fonduri  (Brașov)  
11 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 

11.1 

Includerea în toate contractele de 

delegare a activității de colectare și 

transport a obligațiilor privind 

colectarea separată, stocarea temporară 

și asigurarea eliminării deșeurilor 

periculoase menajere  

Începând cu 2021 

 

ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 

Operatorii de colectare și 

transport 

Tarife/taxe de 

salubrizare 

11.2 

Construirea și operarea de centre de 

colectare pentru fluxurile speciale de 

deșeuri (deșeuri periculoase menajere, 

deșeuri voluminoase, deșeuri din 

construcții și demolări de la populație, 

deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în 

fiecare oraș (în Brașov 2)  

2024 

CJ BV 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

POIM 

11.3 

Aplicarea de penalități pentru 

neimplementarea colectării separate a 

deșeurilor periculoase menajere 

Începând cu 2021 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii de colectare 

și transport 

Tarife/taxe de 

salubrizare 

12 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 

12.1 

Includerea în toate contractele de 

delegare a activității de colectare și 

transport a obligațiilor privind 

colectarea separată, stocarea temporară 

și asigurarea pregătirii pentru reutilizare 

și a valorificării deșeurilor voluminoase 

Începând cu 2021 

ADI ISO MEDIU  

UAT-uri 

Operatorii de colectare și 

transport 

Tarife/taxe de 

salubrizare 

12.2 

Aplicarea de penalități pentru 

neimplementarea colectării separate a 

deșeurilor voluminoase 

Începând cu 2021 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 
Operatorii de colectare 

și transport 

Tarife/taxe de 

salubrizare 

13 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare) 

13.1 

Realizarea de campanii de informare și 

conștientizare la nivel județean prin 

difuzarea de mesaje de interes public 

privind încurajarea utilizării în 

agricultură a compostului, inclusiv 

rezultat din compostarea individuală, a 

digestatului, după caz (anual, cel puțin o 

campanie la nivel județean) 

Permanent 

CJ BV 

Direcția agricolă 

Brașov 

AFM 

Buget locale/bugetul 

național 

Alte surse de 

finanțare 

14 Colectarea separată (de la populație și agenți economici) și valorificarea uleiului uzat alimentar 

14.1 

Campanii de informare și conștientizare 

a populației privind colectarea separată a 

uleiului alimentar uzat 

Permanent 
APL-uri 

Operatori colectori 

Bugete locale 

Finantări private 

AFM 

Ate surse de finanțare 

14.2 
Campanii de colectare a uleiului uzat 

alimentar 
Bianual 

APL-uri 

Operatori colectori 

Bugete locale 

Finantări private 

AFM 

Ate surse de finanțare 

14.3 
Asigurarea colectării uleiului uzat 

alimentar de la populație prin punctele 
Permanent 

APL-uri 

Operatorii de salubrizare 

Taxe/tarife 

salubrizare 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

de colectare ale fluxurilor speciale de 

deșeurilor 

Operatori colectori Bugete locale 

15 Asigurarea infrastructurii de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile municipale 

15.1 

Inființarea în fiecare UAT a cel puțin un 

centru de colectare (poate fi comun cu 

cel pentru colectarea DEEE-urilor) prin 

aport voluntar a deșeurilor de deșeuri de 

hârtie și carton, sticlă, metal, materiale 

plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri 

de baterii și acumulatori și deșeuri 

voluminoase, inclusiv saltele și mobilă 

etc 

Permanent 

APL-uri 

ADI ISO MEDIU 

 

Bugetele locale 

16 
Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din domeniul deșeurilor 

16.1 

Participare la instruiri/grupuri de lucru 

comune în domeniul gestionării 

deseurilor municipale 

Permanent 

APM BV 

ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 

Bugete locale 

17 

Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a deșeurilor municipale atât 

din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al respectării prevederilor din 

autorizația de mediu 

17.1 

Participare la controale comune ale 

activităților privind gestionarea 

deșeurilor 

Permanent 

GNM Comisariatul 

Județean Brașov  

UAT-uri 

Bugete locale 

17.2 

Monitorizarea operatorilor economici 

autorizați de APL-uri pentru activități de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje din 

deșeurile municipale 

Permanent 

GNM Comisariatul 

Județean Brașov  

UAT-uri 

 

Bugete locale 

18 Derularea de campanii de informare și educarea publicului privind gestionarea deșeurilor municipale 

18.1 

Derularea de campanii de informare și 

educarea publicului privind gestionarea 

deșeurilor municipale 

Permanent 
UAT-uri 

OIREP-uri 

Alte surse de 

finanțare 

Bugete locale 

19 Implementarea unui mecanism viabil financiar de plată a serviciului de salubrizare 

19.1 

Stabilirea mecanismului financiar de 

rambursare a costurilor nete pentru 

gestionarea deșeurilor de ambalaje din 

deșeurile municipale de la OIREP-uri 

2021 
ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 
Bugete locale 

19.2 

Incheiere de parteneriate și acorduri de 

colaborare cu cât mai multe OIREP-uri, 

operatori de valorificare/reciclare a 

deșeurilor 

2021 

ADI ISO MEDIU 

 UAT-uri 

OIREP-uri 

Bugete locale 

Alte surse de 

finanțare 

19.3 

Utilizarea sumelor colectate în urma 

aplicării instrumentelor economice din 

domeniul deșeurilor exclusiv pentru 

proiecte în domeniul deșeurilor 

2021 

ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 

 

Bugete locale 

20 
Creșterea capacității UAT-urilor și ADI ISOMEDIU de monitorizare a contractelor de delegare a serviciilor de 

salubrizare 

20.1 

Determinarea prin analize a principalilor 

indicatori privind deșeurile municipale 

(indicatori de generare și compoziție 

pentru fiecare tip de deșeuri municipale 

și a potențialului de colectare separată a 

biodeșeurilor) 

2021 
ADI ISO MEDIU 

Operatorii de salubrizare 

Tarif/taxa de 

salubrizare 

20.2. 

Introducerea de cerințe clare de 

raportare a tuturor cantităților de deșeuri 

gestionate prin sistemul de salubrizare 

2021 
ADI ISO MEDIU 

 
Bugete locale 

20.3 

Introducerea de indicatori de perfomanță 

concreți privind colectarea deșeurilor 

reciclabile, a deșeurilor biodegradabile 

2021 
ADI 

Operatorii de salubrizare 

Tarif/taxa de 

salubrizare 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

și tratarea deșeurilor în cadrul 

contractelor de delegare a serviciilor de 

salubrizare 
 

Pentru categoriile și fluxurile speciale de deșeuri care fac obiectul PJGD Brașov dar a căror gestionare 

implică scheme și instalații de pe întreg teritoriu tării, planul de acțiune aferent este cel din PNGD 2014-

2020.  

Tabel 11-2 Planul de acțiune pentru deșeuri de ambalaje 

Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de finanțare 

1 

Creșterea gradului de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje 

(acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 1 pentru deșeuri 
municipale concomitent cu îndeplinirea măsurii de mai jos și a măsurilor aferente obiectivelor 2,3 și 4) 

1.1 

Realizarea de capacități de reciclare suplimentare 

pentru ambalajele de hârtie/carton, metal, lemn, 

sticla și plastic astfel încât să se asigure atingerea 

țintelor de reciclare pentru anul 2025 

2024 

Operatori economici 

reciclatori 

Producători de 

ambalaje prin 

OIREP 

Investiții private 

Alte surse de 

finanțare 

2 Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului 

2.1 

Încheierea de acorduri oficiale de colaborare între 

OIREP și UAT/ADI în conformitate cu 

modificările legislative 

2021 

OIREP-uri 

APL 

ADI ISO MEDIU 

- 

 

Tabel 11-3 Planul de acțiune pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

1 Creșterea ratei de colectare separată a DEEE 

1.1 

Crearea unor sisteme de colectare care să 

permită deținătorilor și distribuitorilor finali să 

predea gratuit DEEE la punctele de colectare 

2021 

UAT-uri 

Producătorii de EEE 

OIREP-uri 

Autoritățile 

publice locale 

Producătorii EEE 

1.2 

Construirea și operarea de centre de colectare 

fixe/mobile pentru fluxurile speciale de deșeuri 

(inclsuiv DEEE), cel puțin câte unul în fiecare 

UAT 

Începând 

cu anul 

2021 

CJ BV 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 

Producătorii de EEE 

OIREP-uri 

Autoritățile 

publice locale 

POIM 

Producătorii EEE 

1.3 

Promovarea campaniilor de conștientizare a 

populației privind importanța colectării selective 

a DEEE 

Permanent 

Producătorii de EEE 

OIREP-uri 

UAT-uri 

Producătorii EEE 

OIREP-uri 

2 Creșterea gradului de valorificare a DEEE 

2.1 
Asigurarea valorificarii întregii cantități de 

DEEE colectate conform legislației 
Permanent 

Producătorii de EEE 

Operatorii economici 

autorizați pentru 

efectuarea 

operațiunilor de 

tratare a DEEE 

Investiții private 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

3 Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producatorului 

3.1 

Încheierea de acorduri oficiale de colaborare 

între OIREP și UAT/ADI în ceea ce privește 

colectarea separată a DEEE de la gospodăriile 

private 

2021 

OIREP-uri 

APL 

UAT-uri 

- 

4 Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind EEE și DEEE 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

4.1. 

Publicarea pe site-ul APM a tuturor 

informațiilor care trebuie raportate privind 

DEEE-urile, inclusiv a modului correct de 

raportare 

Permanent APM BV Buget local 

 

Tabel 11-4 Planul de acțiune pentru deșeuri din construcții și desființări 

Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

1 Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări 

1.1 

Amplasarea de containere ptr DCD inerte în 

unele din locațiile în care sunt aduse și DEEE-

urile/ deșeurile voluminoase/ deșeurile 

periculoase menajere (cele înființate în 

localitățile urbane) 

Începând cu 

anul 2021 

UAT-uri 

ADI ISO 

MEDIU 

AFM 

Alte surse de 

finanțare  

1.2 

Inființarea de puncte de colectare și tratare în 

vederea valorificării materiale și/sau rambleierii 

a deșeurilor nepericuloase provenite din 

activități de construire, cel puțin câte unul pe o 

rază de 50 km 

Începând cu 

anul 2021 

UAT-uri 

Operatori privați 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

 

1.3 

Amenajarea de amplasamente pentru stocarea 

temporară a deșeurilor periculoase provenite din 

activitățile de construire, în vederea tratării, 

reciclării/valorificării și/sau eliminării lor 

ulterioare 

Incepând cu 

anul 2021 

UAT-uri 

Operatori privați 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

 

1.4 
Interzicerea depozitării la depozitele de deșeuri 

municipale a DCD valorificabile 

Începând cu 

2021 

Operatorul 

depozitului 
- 

1.5 
Intensificarea controlului din partea autorităților 

privind abandonarea DCD, minim o dată pe lună 

Începând cu 

2021 

UAT-uri 

ADI ISO 

MEDIU 

Bugetul de stat 

2 Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate 

2.1 Realizarea de depozite pentru deșeuri inerte 
Începând cu 

2021 
Operatori privați 

Investiții private 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

Alte surse de 

finanțare 

2.2 
Realizarea de depozite pentru deșeuri periculoase 

din CD 

Începând cu 

2021 
Operatori privați 

Investiții private 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

Alte surse de 

finanțare 

3 Elaborare și aprobarea cadrului legislativ privind gestionarea DCD 

3.1. 

Stabilirea în modelele de autorizații de 

construcție/demolare a cerințelor specifice 

privind gestionarea deșeurilor de C-D 

2021 
UAT-uri 

CJ BV 
Bugete locale 

4 
Elaborarea cadrului instituțional și financiar-economic pentru stabilirea, încasarea și utilizarea 

garanției financiare care să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din CD 

4.1. 
HCL-uri/HCJ pentru încasarea la bugetul local 

ca venituri a cuantumul garanției financiare 
2021 

UAT-uri 

CJ BV 
Bugete locale 

5 Îmbunatarirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile din construcții și desființări 

5.1 
Publicarea pe site-ul UAT-urilor/afisarea la 

sediul Primăriilor a tuturor informațiilor care 
2021 

UAT-uri 

CJ BV 
Bugete locale 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/Măsură Termen 

Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

trebuie raportate privind DCD, inclusiv a 

modului corect de raportare 

 

 

  



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
383 

12. PROGRAM DE PREVENIRE A GENERĂRII 

DEȘEURILOR 

12.1 Scopul programului de prevenire a generării deșeurilor 

Elaborarea Programului Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor reprezintă o obligație 

prevăzută la art. 42, alin (2) al Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Scopul principal al Programului de prevenire a generării deșeurilor este acela de a rupe legătura 

dintre creșterea economică și impactul asupra mediului asociat cu generarea deșeurilor.  

12.2 Domeniul de acțiune 

Termenul de prevenire este definit de Anexa 1 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ca fiind: 

măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:  

- cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață 

a acestora; 

- impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației;  

- conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor. 

Măsurile de prevenire a generării deșeurilor se pot lua deci pe toată durata vieții unui material / 

produs, înainte ca acesta să devină deșeu și încă de la etapa de proiectare.  

Măsurile pot fi împărțite în: 

- prevenirea cantitativă care are ca scop - reducerea cantității de deșeuri generate; 

- prevenirea calitativă- reducerea nocivității/toxicității deșeurilor prin 

eliminarea/reducerea conținutului de substanțe nocive din deșeuri odată ce vor fi 

generate. 

 Se disting de asemenea: 

▪ prevenirea în amonte a deșeurilor, ceea ce include măsurile de prevenire aplicate de 

producători și distribuitori înainte ca produsele să fie puse pe piață către consumatorii finali 

(de ex. reducerea cantităților de ambalaj pe unitate de produs este o măsură de prevenire în 

amonte); 

- o prevenirea în aval a deșeurilor, ceea ce include măsurile de prevenire adresate 

consumatorul final; consumatorii joacă un rol important în protejarea mediului prin 

intermediul alegerilor pe care le fac în momentul în care cumpără produse, reutilizarea 

produselor etc. 

Măsurile de prevenire pot fi: 

▪ aplicate de producători și distribuitori înainte ca produsele să fie puse pe piață către 

consumatorii finali - prevenirea în amonte a generării deșeurilor;  

▪ aplicate de consumatorul final (în momentul în care cumpără produse sau/și reutilizarea 

produselor etc.) - prevenirea în aval a generării deșeurilor. 

Notă: reutilizarea produselor se referă la „orice operațiune prin care produsele sau componentele 

care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute” (de 

exemplu produsele vândute la mâna a doua, repararea produselor electrocasnice, sau donarea 

directă a acestora sunt operații /acțiuni de reutilizare). 

La nivel județean PJPGD are în vedere măsurile de prevenire cantitativă, aplicabile în aval. Aceste 

măsuri vor urmării în principal conștientizarea populației în legătură cu rolul fiecăruia în prevenirea 
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generării deșeurilor municipale, în special prin schimbarea obiceiurilor de consum. De asemenea se 

au în vedere măsuri de prevenire aplicabile în cadrul activității administrației locale. 

 

12.3 Categoriile de deșeuri care fac obiectul PJPGD 

Categoriile de deșeuri prioritate, care fac obiectul PNPGD și pentru care s-au propus obiective, 

măsuri și acțiuni de prevenire sunt: 

▪ deșeurile municipale; 

▪ deșeurile de ambalaje; 

▪ deșeuri de echipamente electrice și electronice; 

▪ domeniul achiziții publice verzi. 

Însă, având în vedere că măsurile și acțiunile stabilite în PNPGD pentru prevenire generării 

deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor industriale rezultate din industria de prelucrare a lemnului, 

din sectorul chimic, metalurgic și siderurgic se aplică doar la nivel național, responsabilii pentru 

implementarea acestor măsuri fiind administrațiile publice centrale, categoria de deșeuri care va 

face obiectul PJPGD este reprezentată doar de deșeurile municipale. 

 

12.4 Situația actuală privind prevenirea generării deșeurilor la nivel local 

12.4.1 Evoluția cantităților de deșeuri generate la nivel local 

În perioada de analiză 2013-2018 cantitățile colectate sunt fluctuante, din cauza, în mare parte, a 

insuficienței informațiilor și a faptului că nu toți operatorii de salubrizare transmit chestionare 

statistice la APM Brașov. Pentru anul 2018, cantitățile de deșeuri colectate și raportate au fost 

prelucrate de Consultant pe baza informațiilor furnizate de toate instituțiile abilitate. Se face 

următoarele mențiuni cu privire la valorile prezentate: 

▪ cantitatea totală de deșeuri municipale colectate este în continuă creștere în perioada de 

analiză; acest fapt este legat direct de colectarea deșeurilor menajere, și este datorat în 

principal faptului că în perioada de analiză a crescut gradul de racordare a populației la 

serviciile de salubrizare; mai există încă UAT-uri care la nivelul anului 2018 nu aveau 

contracte de delegare pentru prestarea serviciului de salubrizare (Ungra și Șoarș). 

▪ cantitățile de deșeuri colectate separat prezintă un trend fluctuant în perioada de analiză; de 

asemenea, se observă o creștere a cantităților de deșeuri reciclabile colectate în afara 

sistemului de salubrizare, în ultimii 2 ani, ai perioadei de analiză;  

▪ cantitățile de deșeuri provenite de la operatorii economici, colectate în amestec, urmează un 

trend ascendent la nivelul anului 2017-2018. S-a constatat, de asemenea, că micii 

comercianți, care își desfășoară activitatea în zonele rezidențiale, își depozitează deșeurile 

generate în recipientele de colectare aflate în punctele gospodărești, operatorii de salubrizare 

neavând posibilitatea de a decela aceste cantități din totalul celor ridicate din punctele 

gospodărești.  

▪ analizând datele privind colectarea deșeurilor reziduale (menajere și similare) la nivelul 

județului în anul 2018, se observă o creștere față de cantitățile raportate în anul 2017. Datele 

raportate de către operatorii de salubrizare nu sunt din păcate distribuite pe surse de 

proveniență, nici pentru deșeurile amestecate, nici pentru cele colectate separat, singura 

sursă publică de astfel de date sunt doar chestionarele MUN. De cele mai multe ori, în 
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cantitățile raportate ca provenind de la agenți economici se regăsesc și deșeurile din piețe, 

fiind colectate de același operator.  

▪ Conform informațiilor furnizate de GNM Brașov, există UAT-uri în care se generează 

cantități mari de deșeuri menajere care nu sunt înregistrate sau raportate, fiind identificate 

în teren depozitări necontrolate (Săcele, Cincu, Budila, Măieruș, Augustin, Apața).  

▪ Există zone turistice în județul Brașov, în care cantitățile de deșeuri generate sunt mult mai 

mari decât în mod obișnuit; în aceste situații, trebuie decelate cantitățile de deșeuri care 

provin de la populația rezidentă de cele care provin din activitățile turistice (Brașov, Făgăraș, 

Predeal, Râșnov, Rupea, Bran, Drăguș, Feldioara, Homorod, Lisa, Moieciu, Racoș, Sâmbăta 

de Sus, Perșani și Vama Buzăului).  

▪ În  ceea ce privește cantitățile de deșeuri provenite din servicii municipale (deșeuri stradale, 

din piețe și din parcuri și grădini), se constată un trend global descrescător față de anii 

precedenți. Din chestionarele UAT-urilor se poate trage concluzia că atât în mediul urban  

cât și în mediul rural sunt colectate aceste categorii de deșeuri. În mediul rural, deșeurile 

stradale declarate sunt de fapt, deșeuri menajere.  

Indicatorii de generare a deșeurilor municipale în județul Brașov sunt ușor mai mari decât cei 

raportați pentru România conform ghidului EUROSTAT, dar sub media europeană, nefiind 

înregistrate diferențe semnificative de la an la an. Comparativ cu situația la nivel european diferența 

poate fi datorată gradului de sub 100% de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul județului 

Brașov. 

Indicatorului de generare al deșeurilor menajere, la nivelul județului Brașov, are o evoluție 

fluctuantă în perioada de analiză, atât în mediul urban cât și în rural. Valorile indicilor de generare 

sunt mai mari decât cei calculați la nivel național în PNGD.  

12.4.2 Măsuri existente de prevenire a generării deșeurilor municipale 

A. Compostarea individuală  

Toate Sistemele Integrate de Gestionare a Deșeurilor (SMID) implementate sau în curs de 

implementare la nivel județean, au o componentă distinctă relativ la compostarea individuală a 

biodeșeurilor generate din gospodării.  

Indicatorii de generare a deșeurilor menajere, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, începând 

cu anul 2021 ar putea înregistra o scădere ușoară, datorată implementării măsurilor de prevenire a 

generării deșeurilor: ex. creșterea gradului de compostare individuală a biodeșeurilor în mediul 

rural, aplicarea de măsuri de prevenire a risipei de alimente, eficientizarea instrumentului economic 

referitor la ecotaxa pentru pungile de plastic și implementarea instrumentului economic ”plătește 

pentru cât arunci”. 

Măsura compostării individuale s-a propus în primul rând ca o soluție pentru diminuarea cantității 

de deșeuri biodegradabile depozitate. 

Eficacitatea implementării măsurii  

Măsura nu este impusă la nivelul UAT-urilor membre ADI ISO Mediu. În cadrul unora din 

proiectele de finanțare PHARE CES au fost achiziționate unități de compostare individuală pentru 

populația din unele UAT-uri din mediul rural (Prejmer, Târlungeni, Budila, Teliu, Vama Buzăului, 
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Augustin, Ormeniș), dar nu există date concrete cu privire la implementarea acestei măsuri la nivelul 

acestora. 

B. Măsuri privind prevenirea generării deșeurilor alimentare  

În domeniul generării deșeurilor alimentare a fost promulgată Legea 217/2016 privind diminuarea 

risipei alimentare. Prin lege sunt stabilite 4 seturi de măsuri care au ca scop diminuarea risipei 

alimentare și implicit prevenirea generării deșeurilor alimentare:  

▪ măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe întreg lanțul 

agroalimentar (producția, gestionare și depozitare, procesarea, distribuția, consumatorul 

final);  

▪ măsuri privind vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită 

de consum;  

▪ măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare;  

▪ măsuri pentru direcționarea subproduselor nedestinate consumului uman.  

În prezent aplicarea Legea 217/2016 este suspendată. De asemenea, o alta inițiativă legislativă care 

are ca obiectiv prevenirea deșeurilor alimentare este Legea nr. 47/2016 privind instituirea zilei de 

16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare. Astfel, legea prevede 

că autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale 

pot organiza manifestări și acțiuni publice dedicate sărbătoririi zilei. Societatea civilă prin diverse 

asociații au inițiat mai ales în marile orașe acțiuni punctuale de reducere a risipei alimentare, de 

exemplu prin campanii de donarea de către unele magazine, la sfârșitul fiecărei zile, a alimentelor 

perisabile, acestea fiind distribuite gratuit oamenilor fără adăpost. 

C. Achiziții publice verzi  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, achiziție publică 

verde înseamnă procesul prin care autoritățile contractante utilizează criterii privind protecția 

mediului care să permită îmbunătățirea calității prestațiilor și optimizarea costurilor cu achizițiile 

publice pe termen scurt, mediu și lung.  

Ministerul Mediului împreună cu Agenția Naționala pentru Achiziții Publice au elaborat un ghid, 

aprobat prin Ordinul comun 1068/1652/2018, care cuprinde cerințe minime pentru protecția 

mediului pentru grupe de produse și servicii, precum și pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru 

achiziția acestor produse și servicii. Pentru marea majoritate a categoriilor de produse și servicii 

propuse există și criterii referitoare la prevenirea generării deșeurilor atât din punct de vedere 

calitativ, cât și cantitativ.  

Urmează să fie elaborat și primul Plan național de achiziții publice verzi, care va include și unor 

criterii referitoare la prevenirea generării deșeurilor.  

La nivelul judetului Brașov nu există date referitor la astfel de acţiuni. 

 

12.5 Obiective strategice 

Pentru scopul Programului județean de prevenire a generării deșeurilor au fost stabilite două 

obiective strategice pe baza cărora se vor defini măsurile pentru reducerea impactului asupra 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
387 

mediului asociat generării deșeurilor, pe durata ciclului de viață a unui produs de la faza de 

concept/design la producție, furnizarea de servicii și până la consum:  

▪ Obiectiv 1 Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe locuitor în anul 2025 

cu cel puțin 3% raportat la anul 2017 (respectiv reducerea cantității generate pe cap de locuitor 

cu cel puțin 5 kg/loc/an);  

▪ Obiectiv 2 Decuplarea creșterii cantității de deșeuri de ambalaje de creșterea economică, 

respectiv creșterea cantității de deșeuri de ambalaje în anul 2025 față de anul 2017 cu cel puțin 

10% mai mică decât creșterea PIB pentru această perioadă,  

 

12.6 Măsuri de prevenire 

Prin PNPGD au fost stabilite măsuri de prevenire a generării deșeurilor cu aplicabilitate la nivel 

național. Sunt prezentate în continuare măsurile și acțiunile de prevenire care cad în responsabilitatea 

autorităților județene. 

Măsuri pentru deșeurile menajere și similare 

Sunt propuse la nivel național cinci seturi de măsuri: 

1. Implementarea instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”  

2. Susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea individuală a biodeșeurilor  

3. Reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 2025 

4. Prevenirea generării deșeurilor de hârtie tipărite 

5. Introducerea în programa școlară pentru învățământul preuniversitar de tematici cu privire la 

prevenirea generării deșeurilor menajere 

A. Măsura 1 Implementarea instrumentului economic « Plătește pentru cât arunci » 

Deșeuri vizate: toate categoriile de deșeuri colectate de la populație și generatori non-casnici 

Sector vizat: consum 

Descriere măsură: scopul introducerii acestei măsuri este pe lângă respectarea unor prevederi legale 

în vigoare (OUG 74/2018) și acela de a impulsiona generatorii de deşeuri să-și reorganizeze 

consumurile proprii din gospodărie astfel încât să predea în sistemul de salubrizare o cantitate cât 

mai mică de deșeuri, și pe cât se poate, deșeurile pe care le aduc în sistem să fie cât mai bine separate, 

astfel încât facturile lunare pe care le plătesc să fie câț mai reduse.  

Acțiuni pentru realizarea măsurii – în responsabilitatea autorităților publice locale 

- Acțiunea 1.1 Impunerea cerinței de implementare a instrumentului în caietul de sarcini pentru 

delegarea serviciului de salubrizare la nivelul județului Brașov  

Responsabil principal: ADI Iso Mediu Brașov 

Alți responsabili: Consiliul Județean, UAT-urile din județul Brașov  

Nivel implementare: toți generatorii de deşeuri menajere și municipale din județ 

Termen implementare: 2021 

B. Măsura 2 Susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea 

individuală a biodeșeurilor 

Deșeuri vizate: biodeșeuri provenite de la gospodăriile private 
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Sector vizat: consum 

Descriere măsură: scopul compostării individuale este de a reduce cantitatea de biodeșeuri generate 

de gospodăriile private prin tratarea și valorificarea acestora în incinta proprie (curți, grădini). 

Ținând cont de condițiile de aplicare a acestei măsuri, în primul rând din punct de vedere al spațiului 

necesar, acțiunile aferente vizează gospodăriile din mediul rural. 

Acțiuni pentru realizarea măsurii – în responsabilitatea autorităților publice locale 

- Acțiunea 2.1 Instruirea personalului din cadrul APL-urilor 

Responsabili principal: MM 

Alți responsabili: APM Brașov, ANPM 

Nivel implementare: personalul APL-urilor din mediul rural  

Termen implementare: anual 

- Acțiunea 2.2. Implementarea compostării individuale la întreaga populație de la case din mediul 

rural  

- Responsabil principal: ADI Iso Mediu Brașov 

- Alți responsabili: Consiliul Județean Brașov, UAT-urile din județul Brașov 

- Nivel implementare: populația din mediul rural 

- Termen implementare: anual 

Acțiuni concrete care se pot realiza: 

- distribuirea în teritoriu, de unități de compostare pentru populația care dorește să participe 

în realitate la acest proces si monitorizarea utilizarea acestora. 

- Proiecte pilot de măsurare indirectă a cantităților de biodeseuri compostate individuale – 

selecția unor UAT-uri cu caracteristici ale populației similare, implementarea compostării 

individuale doar în unele, determinarea compoziției deșeurilor municipale colectate din 

fiecare UAT și determinarea prin diferență a cantităților de biodeșeuri compostate în UAT-

urile care au fost dotate cu compostoare. 

- Proiecte pilot pentru școlile din mediul rural privind determinarea cantităților de biodeșeuri 

care se generează într-o anumită perioadă în școala; 

- Amenajarea de platforme centralizate la nivelul localităților rurale pentru colectarea 

biodeseurilor de populatiei. 

- Acțiunea 2.3 Încurajarea populației din mediul rural de a composta fracția organică prin 

desfășurarea de acțiuni de sensibilizare - diseminarea ghidului metodologic privind 

compostarea, organizare puncte de informare, organizarea la nivel local cu o frecvență anuală 

a zilei compostării și alte activități similare. 

Responsabil principal: ADI Iso Mediu Brașov 

Alți responsabili: APM Brașov 

Nivel implementare: populația din mediul rural  

Termen implementare: începând cu anul 2021. 

C. Măsura 3 Reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 2025 

raportat la anul 2017 

Deșeuri vizate: Deșeurile alimentare din deșeuri menajere și similare 

Sector vizat: Distribuție și consum 

Descriere măsură: 
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La nivel mondial, european și național cauzele pierderii de alimente și implicit și a generării 

deșeurilor de alimente sunt numeroase și apar în stadiile de procesare a producției și de vânzare cu 

amănuntul. Din 2011 13 miliarde de tone de alimente, aproximativ o treime din producția globală 

de alimente sunt pierdute sau risipite anual. Pierderea și risipa se produc pe toate etapele lanțului de 

aprovizionare cu alimente În țările cu venituri reduse, cele mai multe pierderi se produc în timpul 

producției, în timp ce în țările dezvoltate - aproximativ 100 de kilograme pe persoană și pe an - este 

irosită în stadiul de consum. 

Nu sunt disponibile date privind cantitatea de deșeuri alimentare din deșeurile biodegradabile 

generate de populație.  

Legea nr. 217/2016 privind evitarea risipei reglementează modul în care operatorii economici din 

sectorul agroalimentar trebuie să gestioneze alimentele aflate pe cale de expirare. Astfel, aceștia 

sunt obligați să întreprindă 5 tipuri de acțiuni: în primul rând prevenirea risipei prin educarea 

furnizorilor și a consumatorilor. Dacă însă vor rămâne pe stoc cu produse aflate pe cale de expirare, 

trebuie să încerce să le vândă la preț redus. Dacă nu reușesc să le comercializeze, trebuie să le doneze 

fie unor entități înregistrate la ANSVSA sau unor ONG-uri, care le vor redirecționa gratuit. Pe lângă 

aceste acțiuni, sunt necesare măsuri suplimentare atât de natură economică cât și tehnice și de 

comunicare pentru a asigura realizarea obiectivului de reducere a risipei alimentare. 

Acțiuni pentru realizarea măsurii– în responsabilitatea autorităților publice locale 

- Acțiunea 3.1 Realizarea unei analize privind ponderea deșeurilor alimentare din totalul 

deșeurilor menajere și similare, pe medii (urban și rural)  

Responsabil principal: MM, ANPM, APM Brașov  

Alți responsabili: Operatorii de salubrizare, APM Brașov, MADR; 

Nivel implementare: la nivel Județean 

Termen implementare: 2021 

- Acțiunea 3.2: Obligația organismelor publice și autorităților administrației publice centrale și 

locale să instituie o procedură de control împotriva risipei de alimente în activitățile de servire 

a mesei pe care le gestionează și aplicarea principiului „prevenire deșeurilor alimentare” în 

achizițiile publice (ex. servicii de catering asigurate în spitale, creșe, grădinițe etc) 

Responsabil principal: APL-uri 

Alți responsabili: CJ Brașov, Prefectura județului, MADR  

Nivel implementare: toate entitățile publice subordonate APL-urilor, CJ Brașov, Prefectura 

județului 

Termen implementare: 2021-2022 

D. Măsura 4 - Prevenirea generării deșeurilor de hârtie tipărite 

Deșeuri vizate: Deșeurile de hârtie non ambalaj 

Sector vizat: consum 

Descriere măsură: această măsură are ca obiectiv principal reducerea generării hârtiei de birou 

precum și a materialelor publicitare tipărite și distribuite gratuit. 

Acțiuni pentru realizarea măsurii 
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- Acțiunea 4.1 Promovarea unei politici de consum eco-responsabilă a hârtiei de birou în cadrul 

administratiției publice - angajarea administației publice într-un proces de consum rațional și 

eco responsabil a hârtiei de birou în cadrul administraței publice.. 

Responsabil principal: Consiliul Județean Brașov Brașov 

Alți responsabili: Prefectura Județului 

Nivel implementare: entitățile subordonate 

Termen implementare: începând cu 2021 

- Acțiunea 4.2 Dezvoltarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare printate distribuite 

gratuit (STOP PUBLICITATE) - încheierea de acorduri voluntare/parteneriate cu reprezentanții 

rețelelor care distribuie gratuit articole publicitare tipărite; realizarea conceptului 

autocolantului; distribuția autocolantului la cerere de către persoanele fizice care doresc să-si 

exprime refuzul de a primi materiale publicitare; desfășurarea de campanii de informare privind 

sistemul de refuz al materialelor publicitare și modalitatea de procurare a autocolantului. 

Autocolantul se va lipi pe cutiile postale, iar distribuitorii în baza acordurilor 

voluntare/parteneriatelor vor respecta inscripțiile acestuia. Distribuția autocolantelor se poate 

realiza de exemplu în colaborare cu autoritățile unităților teritorial administrative, prin 

publicarea acestuia pe site-ul MM etc. 

Responsabil principal: APL-uri 

Alți responsabili: Administrațiile de bloc din localitățile urbane 

Nivel implementare: Județul Brașov 

Termen implementare: Începând cu 2021 

- Acțiunea 4.3 Desfășurarea de campanii de sensibilizare în ceea ce privește consumul eco-

responsabil al hârtiei printate - Campaniile de informare și sensibilizare se vor desfășura la 

nivelul instituțiilor publice, distribuitorilor de materiale publicitare și publicului larg 

Responsabil principal: APL-uri 

Alți responsabili: Prefectura județului, Distribuitori de materiale publicitare 

Nivel implementare: instituțiilor publice și publicul larg  

Termen implementare: Permanent 

 

E. Măsura 5 - Introducerea în programa școlară pentru învățământul preuniversitar de 

tematici cu privire la prevenirea generării deșeurilor menajere 

Deșeuri vizate: deșeuri menajere 

Sector vizat: consum 

Generatori: gospodării 

Descriere măsură: Implementarea măsurii are ca obiectiv educația tinerei generații cu privire la 

protecția mediului în general și prevenirea generării deșeurilor menajere în particular. Formarea 

reprezintă unul din instrumentele esențiale pentru schimbarea de atitudini și pentru devoltarea eco-

deprinderilor. 

Responsabil principal: Inspectoratul Scolar Județean 

Alți responsabili: APL-uri, Consiliul Județean Brașov 

Nivel implementare – instituțiile de învățământ preuniversitar din județ 

Termen implementare - începând cu 2021. 
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12.7 Plan de acțiune privind prevenirea generării deșeurilor 

Planul Județean de acțiune privind prevenirea generării deșeurilor cuprinde măsurile și acțiunile de 

competență județeană propuse pentru fluxurile de deșeuri identificate ca fiind prioritare, completate 

cu obiectivele distincte privind prevenirea conținute în legislația specifică. 

Planul de acțiune identifică și sursele identificate de finanțare pentru implementarea măsurilor, 

acestea putând fi: 

▪ surse publice: fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale, Fondul de mediu, fonduri 

europene sau alte finanțări internaționale pentru sectorul public, ca și alte surse publice; 

▪ surse private: surse financiare provenind din mediul privat, respectiv de la generatorii de 

deșeuri, operatorii de salubrizare, OIREP-uri și alte organisme ce utilizează fonduri private. 

Estimarea costurilor pe care le presupune aplicarea măsurilor de prevenire este foarte dificil de 

realizat, în special în cazul surselor private. 
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Tabel 12-1 Plan județean de acțiune privind prevenirea generării fluxurilor de deșeuri prioritare județul Brașov 

Măsura Deșeuri vizate 
Responsabil 

principal 
Alți responsabili 

Termen 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Obiectiv: Reducerea deşeurilor menajere și similare generate pe locuitor până în 2025, raportat la anul 2017 

Măsura 1 Implementarea instrumentului economic « Plătește pentru cât arunci » 

Acțiunea 1.1 Impunerea cerinței de implementare a 

instrumentului în caietul de sarcini pentru delegarea 

serviciului de salubrizare la nivelul județului Brașov 

toate categoriile 

de deșeuri 

colectate de la 

populație și 

generatori non-

casnici 

ADI ISO MEDIU 
CJ BVUAT-

urile din județ 
2021 

Tariful/taxa de 

salubrizare 

Măsura 2 Susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea individuală a biodeșeurilor 

Acțiunea 2.1 Instruirea personalului din cadrul APL 

biodeșeuri 

provenite de la 

gospodăriile 

private 

ADI ISO MEDIU 

APM BV, 

Prefectura 

Județului 

Anual 
Fonduri 

publice 

Acțiunea 2.2. Implementarea compostării individuale la 

întreaga populație de la case din mediul rural 

biodeșeuri 

provenite de la 

gospodăriile 

private 

ADI ISO MEDIU 
CJ BV UAT-

urile din județ 
Anual 

Fonduri 

publice 

Acțiunea 2.3 Încurajarea populației din mediul rural de a 

composta fracția organică prin desfășurarea de acțiuni de 

sensibilizare - diseminarea ghidului metodologic privind 

compostarea, organizare puncte de informare, organizarea la 

nivel local cu o frecvență anuală a zilei compostării și alte 

activități similare 

biodeșeuri 

provenite de la 

gospodăriile 

private 

Autoritățile 

unităților 

administrativ-

teritoriale 

APM BV,  

ADI ISO 

MEDIU 

începând cu 

anul 2021 

Fonduri 

publice 

Măsura 3 Reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 2025 raportat la anul 2017 

Acțiunea 3.1 Realizarea unei analize privind ponderea 

deșeurilor alimentare din totalul deșeurilor menajere și 

similare, pe medii (urban și rural) 

Deseuri 

alimentare din 

deșeuri 

menajere și 

similare 

ADI ISO 

MEDIU 

Operatorii de 

salubrizare, 

APM BV 

2021 
Fonduri 

publice 

Acțiune 3.2 Obligația autorităților administrației publice să 

instituie o procedură de control împotriva risipei de alimente 

în sectorul serviciilor de catering pe care le administrează și 

aplicarea principiului „prevenire deseurilor alimentare” în 

achizițiile publice 

Deseuri 

alimentare din 

deșeuri 

menajere și 

similare 

APL-uri 
CJ BV, Prefectura 

județului 
2021-2022 

Fonduri 

publice 

Măsura 4 Prevenirea generării deșeurilor de hârtie tipărite 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
393 

Măsura Deșeuri vizate 
Responsabil 

principal 
Alți responsabili 

Termen 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Acțiunea 4.1 Promovarea unei politici de consum eco-

responsabilă a hârtiei de birou în cadrul administratiției 

publice 

Deșeuri de hârtie 

non-ambalaj 

CJ BV 
Prefectura 

Județului 

Începând cu 

2021 
Fonduri publice 

Acțiunea 4.2 Dezvoltarea unui sistem de refuz a pliantelor 

publicitare printate distribuite gratuit (STOP 

PUBLICITATE) 

APL-uri 

Administrațiile 

de bloc din 

localitățile 

urbane 

Începând cu 

2021 
Fonduri publice 

Acțiunea 4.3 Desfășurarea de campanii de sensibilizare în 

ceea ce privește consumul eco-responsabil al hârtiei printate 
APL-uri 

Prefectura 

județului, 

Distribuitori de 

materiale 

publicitare 

Permanent 
Fonduri publice 

și private 

Măsura 5 Introducerea în programa școlară pentru 

învățământul preuniversitare de tematici cu privire la 

prevenirea generării deșeurilor 

Deșeuri 

menajere 

Inspectoratul 

Scolar Județean 

CJ BV, 

Prefectura, APL-

uri 

Începând cu 2021 Fonduri publice 
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13. INDICATORI DE MONITORIZARE 

13.1. Prevederi generale 

Prin PJGD au fost stabilite mai multe categorii de măsuri în domeniul gestionării deșeurilor, care 

pot fi grupate în următoarele categorii: 

▪ Măsuri cuprinse în Planul de acțiune, specifice pentru fiecare flux de deșeuri; 

▪ Măsuri prevăzute în Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor. 

▪ Măsuri de guvernanță și aferente instrumentelor economice cu relevanță la nivel local 

 

Pentru fiecare din aceste măsuri au fost stabiliți indicatori de monitorizare, pe baza celor prevăzuți 

în PNGD 2014-2020, modul fiecăruia de calcul și instituțiile responsabile cu furnizarea datelor 

necesare. Indicatorii de monitorizare propuși sunt prezentați în tabelul următor. Numărul curent al 

indicatorului de monitorizare corespunde numărului măsurii din Planul de acțiune și PJPGD. 

 

Raportul de monitorizare, care va fi întocmit anual de APM Brașov, va cuprinde cel puțin: 

▪ Valoarea indicatorilor de monitorizare pentru anul respectiv și, începând cu al doilea an de 

monitorizare, și pentru anii precedenți; 

▪ Valoarea ratelor de reciclare/valorificare pentru deșeurile municipale și pentru fluxurile de 

deșeuri pentru anul respectiv și, începând cu al doilea an de monitorizare, și pentru anii 

precedenți; 

▪ Concluzii privind trendul îndeplinirii măsurilor și a obiectivelor; 

▪ Identificarea măsurilor neîndeplinite sau cu întârzieri în implementare și propuneri de 

remediere. 

▪ Ratele de reciclare/valorificare care vor fi calculate la nivel național pe baza datelor deținute 

de ANPM din raportările statistice și va fi menționat dacă datele sunt estimative sau finale. 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
395 

Tabel 13-1 Indicatori de monitorizare pentru Planul de acțiune 

Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

I INDICATORI DE MONITORIZARE PENTRU DEȘEURILE MUNICIPALE 

1 Toată populația județului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la serviciu de salubrizare 

1.1 

Număr de contracte încheiate cu operatori de 

salubrizare licențiați astfel încât să se asigure un grad 

de acoperire cu servicii de salubrizare de 100% și 

populația deservită 

ADI ISO MEDIU 

APL-uri 

 

Număr de UAT-uri care au încheiat contracte de delegare 

cu operatori licențiați 

2 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor 

2.1. 
Introducerea instrumentului economic “plătește pentru 

cât arunci” 

APL 

ADI ISO MEDIU 
Nr HCL-uri de aprobare a introducerii instrumentului 

2.2 

Amendarea contractelor de delegare și a Regulamentului 

de salubrizare în vederea introducerii colectării 

reciclabilelor pe 3 fracții și a colectării separate a 

biodeșeurilor, precum și a tarifelor diferențiate 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Nr de contracte amendate 

Regulamentul de salubrizare aprobat 

2.3 Rata de capturare a deșeurilor reciclabile 
APL 

ADI ISO MEDIU 

Rata de capturare se calculează la nivel de județ pentru 

fiecare tip de deșeu reciclabil (deșeuri de hârtie și carton, 

deșeuri de plastic, deșeuri sticlă, deșeuri de metal și deșeuri 

de lemn) prin raportarea cantității de deșeuri colectată 

separat la cantitatea totală generată a deșeului respectiv 

2.4 

Procentul gospodăriilor din mediul urban 

de la care se realizează colectarea din 

poartă în poartă 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

Număr de gospodării de la care se realizează colectarea din 

poartă în poartă raportat la numărul total de gospodării de 

case din mediul urban 

2.5 Rata de colectare a deșeurilor textile 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

Cantități de deșeuri textile colectate separat raportate la 

cantitatea totală estimată a se genera 

2.6 Rata de capturare a biodeșeurilor menajere și similare  

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

Rata de capturare se calculează la nivel de județ pentru 

biodeșeuri menajere și similare prin raportarea cantității de 

deșeuri colectate separat la cantitatea totale generate; 

2.7 Rata de capturare a biodeșeurilor din piețe 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare 

Rata de capturare se calculează la nivel de județ pentru 

biodeșeuri din piețe colectate separat la cantitatea totale 

generate; 

2.8 
Rata de capturare a deșeurilor verzi din parcuri și 

grădini publice 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori de salubrizare și 

agenții economici care 

Rata de capturare se calculează la nivel de județ pentru 

deșeurile verzi din parcuri și gradini prin raportarea 

cantității de deșeuri colectate separat la cantitatea totală 

generată 
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

gestionează parcurile și 

grădinile publice 

2.9. 

Contracte de delegare pentru activitatea de salubrizare 

stradală amendate cu introducerea cerințelor de colectare a 

deșeurilor stradale din coșurile de gunoi stradal separat de 

deșeurile din măturatul stradal 

APL 

Operatorii de salubrizare 

Număr de contracte care cuprind cerințe privind colectarea 

separată a deșeurilor stradale 

Indicatori de performanță  

2.10. Capacităti de transfer a deșeurilor municipale asigurate 

CJ BV 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Număr de stații de transfer, capacitatea fiecărei stații și 

capacitate totală în tone/an 

2.11 
Capacități de sortare asigurate pentru deșeurilor 

municipale reciclabile colectate separat 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii instalațiilor de 

sortare 

APM BV 

- Număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și 

capacitate totală în tone/an 

- Cantitate deșeuri tratate t/an 

- Randament în producere materiale reciclabile sortate 

(tone/an materiale reciclabile în out-put raportat la 

tone/an materiale reciclabile estimate în input) 

- Randamente în producere materiale cu potențial 

energetic (tone/an materiale combustibile în out-put 

raportat la tone/an materiale combustibile estimate în 

input) 

- Cantitate deșeuri rămase netratate (tone/an) 

- Cantitate de deșeuri valorificate energetic în instalații 

dedicate (tone/an) 

- Cantitate reziduuri eliminate (tone/an) prin depozitare 

Cantitate reziduuri eliminate prin incinerare (tone/an) 

2.12 
Capacităti de compostare a deșeurilor biodegradabile 

colectate separat  

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii instalațiilor de 

sortare 

APM BV 

- Cantitate deșeuri tratate t/an 

- Randament producere compost (tone/an compost 

raportat la estimat generare) 

- Randamente în producere materiale cu potențial 

energetic (tone/an materiale combustibile în out-put 

raportat la tone/an materiale combustibile estimate în 

input) 

- Cantitate deșeuri rămase netratate (tone/an) 

- Cantitate de deșeuri valorificate energetic în instalații 

dedicate (tone/an) 

- Cantitate reziduuri eliminate (tone/an) prin depozitare 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAŞOV (2020 – 2025) 

 
397 

Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

Cantitate reziduuri eliminate prin incinerare (tone/an) 

2.13 
Capacitate de tratare prin digestie anaerobă a deșeurilor 

biodegradabile colectate separat 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii instalațiilor de 

sortare 

APM BV 

- Număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și 

capacitate totală în tone/an 

- Cantitate deșeuri tratate t/an 

- Randament în producere biogaz/energie electrică 

(Nmc/an în out-put raportat la Nmc/an estimate în 

input) 

- Randamente în producere materiale cu potențial 

energetic (tone/an materiale combustibile în out-put 

raportat la tone/an materiale combustibile estimate în 

input) 

- Randament producere compost (tone/an maturat 

digestat raportat la estimat generare) 

- Cantitate deșeuri rămase netratate (tone/an) 

- Cantitate de deșeuri valorificate energetic în instalații 

dedicate (tone/an) 

- Cantitate reziduuri eliminate (tone/an) prin depozitare 

2.14 

Campanii de conștientizare a populației privind 

implementarea colectării separate a deșeurilor 

menajere, în special a deșeurilor reciclabile și a 

biodeșeurilor 

APL 

ADI ISO MEDIU 

CJ BV 

Operatorii de salubrizare 

OIREP 

Număr de campanii de conștientizare 

Numar populație participantă în campanii de conștientizare 

2.15 

Informarea permanentă a cetățenilor cu privire la modul 

de gestionare a deșeurilor municipale, costurile 

activităților de gestionare, proiectele de îmbunătățire a 

infrastructurii 

APL 

ADI  ISO MEDIU 

CJ BV 

Număr site-uri internet / nr broșuri sau alte forme de 

comunicare 

3 Colectarea separată a biodeșeurilor (prin îmbunătătirea compostării individuale și a colectării separate a biodeșeurilor) 

3.1. Colectarea separată a biodeșeurilor 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii de salubrizare 

 

Numărul de gospodării care dețin unități de compostare 

individuală 

Populație care colectează separat biodeșeurile 

4 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

4.1 

Cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale care 

intră la tratare / Cantitatea de deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate 

CJ BV/ADI ISO MEDIU 

APM BV 

Se calculează procentual la nivel de județ prin raportare la 

cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată în județ în 

1995. 
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

Datele la nivel de UAT-uri vor fi agregate la nivel de județ.  
5 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 

5.1. 
Procentul de deșeuri municipale colectate separat care 

sunt tratate 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

APM BV 

Se calculează prin raportarea cantităților de deșeuri 

municipale colectate la totalul intrăilor de deșeuri la 

instalațiile de tratare 

6 Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 

6.1 

Capacitate instalație de tratare mecanică cuplată cu 

digestie anaerobă pentru deșeurile reziduale, pentru 

valorificarea unei cantitati mai mari de deseuri 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Capacitate instalație de tratare mecanică (capacitate totală 

în tone/an) și digestie anaerobă (capacitate totală în 

tone/an) 

- Cantitate deșeuri tratate mecanic t/an 

- Randament în producere materiale reciclabile sortate 

(tone/an materiale reciclabile în out-put raportat la 

tone/an materiale reciclabile estimate în input) 

- Randamente în producere materiale cu potențial 

energetic (tone/an materiale combustibile în out-put 

raportat la tone/an materiale combustibile estimate în 

input) 

- Cantitate deșeuri rămase netratate mecanic (tone/an) 

- Cantitate deșeuri tratate prin digestie anaerobă t/an 

- Randament în producere biogaz/energie electrică 

(Nmc/an în out-put raportat la Nmc/an estimate în 

input) 

- Randamente în producere materiale cu potențial 

energetic (tone/an materiale combustibile în out-put 

raportat la tone/an materiale combustibile estimate în 

input) 

- Randament producere compost (tone/an maturat 

digestat raportat la estimat generare) 

- Cantitate deșeuri rămase netratate biologic (tone/an) 

- Cantitate de deșeuri valorificate energetic în instalații 

dedicate (tone/an) 

- Cantitate reziduuri eliminate (tone/an) prin depozitare 

6.2 

Capacitate instalație de tratare mecanică cuplată cu 

biouscare pentru deșeurile reziduale, pentru 

valorificarea unei cantitati mai mari de deseuri 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Capacitate instalație de tratare mecanică cuplată cu 

biouscare (capacitate totală în tone/an) 

- Cantitate deșeuri tratate mecanic t/an 
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

- Randament în producere materiale reciclabile sortate 

(tone/an materiale reciclabile în out-put raportat la 

tone/an materiale reciclabile estimate în input) 

- Randamente în producere materiale cu potențial 

energetic (tone/an materiale combustibile în out-put 

raportat la tone/an materiale combustibile estimate în 

input) 

- Cantitate deșeuri rămase netratate (tone/an) 

- Cantitate de deșeuri valorificate energetic în instalații 

dedicate (tone/an) 

- Cantitate reziduuri eliminate (tone/an) prin depozitare 

6.3 

Număr de contracte modificate, cu operatorii economici 

care asigură gestionarea deșeurilor stradale astfel încât 

deșeuri stradale a căror tratare este fezabilă din punct 

de vedere tehnic să fie predate spre tratare la instalațiile 

de tratare mecanică cuplate cu tratare biologică 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Operatori economici care 

asigură gestionarea deșeurilor 

stradale și operatorii 

instalațiilor de tratare  

- Nr de contracte pentru colectarea stradalelor cu prevederi 

concrete privind direcționarea deșeurilor la tratare 

- Cantități de deșeuri stradale predate la instalațiile de 

tratare mecanică cuplate cu tratare biologică (t/an) 

7 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

7.1 
Ponderea cantității de RFD rezultate de la sortarea și 

tratarea mecanică coincinerată/ valorificată energetică 

ADI ISO MEDIU 

Instalații de valorificare 

termică 

Fabrici de ciment 

Raportarea cantității totale de RFD rezultate de la sortare și 

tratarea mecanică coincinerata/valorificată energetic la 

cantitatea totală rezultată în urma proceselor de sortare și) 

tratare mecano-biologică  
8 Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate 

8.1 Capacitatea rămasă pentru depozitarea deșeurilor 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

Operatorul depozitului 

Se calculează ca diferență între capacitatea proiectată de 

depozitare și cantitatea depozitată la sfârșitul anului 

anterior 

9 Reducerea cantității de deșeuri municipale care ajunge în depozite 

9.1. 

Depozitarea în depozite conforme doar a reziduurilor 

inerte din stradale și a reziduurilor nevalorificabile din 

instalațiile de tratare a deșeuriilor 

ADI ISO MEDIU 
Operatorii instalațiilor de tratare 

a deșeurilor 

Operatorii de salubrizare 

Cantități de deșeuri reziduale rezultate din instalațiile de 

tratare predate la depozitare 

Cantități de deșeuri inerte stradale predate la depozitare 

10 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

10.1 Capacități noi de depozitare finalizate (celule noi) 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

Operator depozit 

Capacități de depozitare conforme construite în județ (mc/ 

tone) 
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

10.2 
Număr celulele de depozitare închise pe măsura 

epuizării capacității 

Operator depozit 

ADI ISO MEDIU 

Se va calcula și ponderea numărului celulelor de depozitare 

închise raportat la numărul celulelor care au epuizat 

capacitatea 

10.3. Număr depozite închise și ecologizate 
CJ BV 

ADI ISO MEDIU 
Numărul de instalații închise și ecologizate 

11 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 

11.1 

Număr de contracte de delegare a activității de 

colectare și transport care cuprind obligații privind 

colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea 

eliminării deșeurilor periculoase menajere 

CJ BV 

UAT-uri 

Operatorii de colectare și 

transport 

Nr contracte care au inclusa obligativitatea colectării 

separate a deșeurilor periculoase menajere 

Se va calcula și ponderea numărului contractelor cu 

obligații privind colectarea separată, stocarea temporară și 

asigurarea eliminării deșeurilor periculoase menajere din 

numărul total de contracte de colectare și transport 

11.2 

Număr de centre de colectare pentru fluxurile speciale 

de deșeuri (deșeuri periculoase menajere, deșeuri 

voluminoase, deșeuri din construcții și demolări de la 

populație, deșeuri verzi etc.) 

CJ BV 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 

Număr de centre de colectare  

Numar de categorii de deșeuri  

11.3 
Includerea de penalități pentru neimplementarea 

colectării separate a deseurilor periculoase menajere 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU  

Operatorii de colectare și 

transport 

Nr de penalități aplicate/an 

Valoarea penalităților aplicate /an 

12 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 

12.1 

Număr contracte în care a fost inclusă activitatea de 

colectare și transport a obligațiilor privind colectarea 

separată, stocarea temporară și asigurarea pregătirii 

pentru reutilizare și a valorificării deșeurilor 

voluminoase 

CJ BV 

UAT-uri 

Operatorii de colectare și 

transport 

Nr contracte care au inclusa obligativitatea colectării 

separate a deșeurilor voluminoase  

12.2 
Includerea de penalități pentru neimplementarea 

colectării separate a deseurilor voluminoase 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU  

Operatorii de colectare și 

transport 

Nr de penalități aplicate/an 

Valoarea penalităților aplicate /an 

13 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare) 

13.1 

Număr de campanii de informare și conștientizare la 

nivel județean prin difuzarea de mesaje de interes 

public privind încurajarea utilizării în agricultură a 

compostului, inclusiv rezultat din compostarea 

CJ BV 

Direcția Agricolă Brașov 
- 
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

individual, și a digestatului (anual, cel puțin o campanie 

la nivel județean) 

14 Colectarea separată (de la populație și agenți economici) și valorificarea uleiului uzat alimentar 

14.1 
Număr de campanii de conștientizare a populației 

privind colectarea separată a uleiului alimentar uzat 

APL-uri 

Operatori colectori 
 

14.2 
Număr de campanii de colectare a uleiului uzat 

alimentar 

APL-uri 

Operatori colectori 
 

14.3 
Cantități de ulei uzat alimentar colectate prin punctele 

de colectare ale fluxurilor speciale de deșeurilor 

APL-uri 

Operatorii de salubrizare 

Operatori colectori  

 

15 Asigurarea infrastructurii de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile municipale 

15.1 
Număr de puncte/centre de colectare pentru fluxurile 

speciale de deșeuri 

APL-uri 

ADI ISO MEDIU 

Număr centre de aport voluntar  

Capacitate anuală tone/an 

Cantități colectate, pe categorii, tone/an 

16 Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și a ADI ISOMEDIU 

16.1 
Număr de instruiri/ grupuri de lucru comune realizate 

Număr de instituții participante 

APM BV 

ADI ISO MEDIU 
 

17 
Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a deșeurilor municipale atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu 

17.1 Număr de controale comune efectuate 

GNM Comisariatul Județean 

Brașov  

UAT-uri 

- 

17.2 

Număr de notificări/Inregistrări ale operatorilor 

economici autorizați de APL-uri pentru activități de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile 

municipale 

Procent de notificări din totalul operatorilor economici 

identificați că desfășoară astfel de activități 

Numărul de operatori care operează pe piață fără 

înregistrare la APL 

GNM Comisariatul Județean 

Brașov  

UAT-uri 

 

Se calculează raportând numărul de notificări depuse la 

UAT-uri pentru înregistrare la numărul total de operatori 

care sunt autorizați pentru astfel de activități 

18 Derularea de campanii de informare și educarea publicului privind gestionarea deșeurilor municipale 

18.1 Număr de campanii derulate 
UAT-uri 

OIREP-uri 
 

19 Implementarea unui mecanism viabil financiar de plată a serviciului de salubrizare 
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

19.1 

Existența mecanismului financiar de rambursare a 

costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de 

ambalaje din deșeurile municipale de la OIREP-uri și 

funcționarea lui 

ADI ISO MEDIU 

 UAT-uri 
 

19.2 
Număr de parteneriate și acorduri de colaborare cu 

OIREP-uri, operatori de valorificare/reciclare a 

deșeurilor 

ADI ISO MEDIU 

 UAT-uri 

 

 

19.3 

Procentul de utilizare al sumelor colectate în urma 

aplicării instrumentelor economice din domeniul 

deșeurilor exclusiv pentru proiecte în domeniul 

deșeurilor 

ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 

 

Se calculează ca raport între sumele cheltuite în proiecte în 

domeniul deșeurilor și sumele colectate 

20 Creșterea capacității UAT-urilor și ADI ISOMEDIU de monitorizare a contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare 

20.1 

Studii de determinare a principalilor indicatori privind 

deșeurile municipale (indicatori de generare și 

compoziția pentru fiecare tip de deșeuri municipale), 

precum și a potențialului de colectare separată al 

biodeșeurilor 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii de salubrizare 

Studiu de determinare a indicatorilor de generare ai 

deseurilor menajere si municipale 

Studii de determinare a compozitiei deșeurilor (cel puțin 2 

/an) 

Studiu de determinare a potențialului de colectare separată 

a biodeseurilor 

20.2. 
Existența cerințelor de raportare a tuturor cantităților de 

deșeuri gestionate prin sistemul de salubrizare 
ADI ISO MEDIU Cerinte de raportare în contractele de delegare 

20.3 

Existenta în cadrul contractelor de delegare a serviciilor 

de salubrizare a indicatorilor de perfomanță concreți și 

cuantificabili privind colectarea deșeurilor reciclabile, a 

deșeurilor biodegradabile și tratarea deșeurilor 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii de salubrizare 

Nr de penalități aplicate/an 

Valoarea penalitatilor aplicate/an 

II INDICATORI DE MONITORIZARE PENTRU DEȘEURILE DE AMBALAJE 

1 Creșterea gradului de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje 

1.1 

Capacități de reciclare suplimentare pentru ambalajele 

de lemn, sticla și plastic astfel încât să se asigure 

atingerea țintelor de reciclare pentru anul 2025 

Operatori economici reciclatori 

Producători de ambalaje prin 

OIREP-uri 

Număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și 

capacitate totală în tone/an pentru fiecare tip de material 

2 Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producatorului 

2.1 

Număr de acorduri oficiale de colaborare încheiate între 

OIREP și UAT/ADI în conformitate cu modificările 

legislative 

OIREP-uri 

APL 

ADI ISO MEDIU 

Se calculează și ponderea numărului UAT-uri care 

beneficiază de acorduri oficiale de colaborare încheiate cu 

OIREP-uri raportat la numărul total de UAT-uri la nivel 

județean  
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

III INDICATORI DE MONITORIZARE PENTRU DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE și ELECTRONICE 

1 Creșterea ratei de colectare separată a DEEE 

1.1 

Număr de sisteme de colectare noi create care să 

permită deținătorilor și distribuitorilor finali să predea 

gratuit DEEE la punctele de colectare 

UAT-uri 

Producătorii de EEE 

OIREP-uri 

- 

1.2. Număr puncte noi pentru colectarea DEEE 

CJ BV 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 

Producătorii de EEE; OIREP-

uri 

- 

1.3 
Număr campanii de conștientizare a populației privind 

importanța colectării selective a DEEE 

Producătorii de EEE 

OIREP-uri 

UAT-uri  

 

2 Creșterea gradului de valorificare a DEEE 

2.1 
Ponderea cantității de DEEE valorificate raportat la 

cantitatea colectată 

Producătorii de EEE 

Operatorii economici autorizați 

pentru efectuarea operațiunilor 

de tratare a DEEE 

Ponderea se calculeaza la nivel național 

3 Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producatorului 

3.1 

Număr de acorduri oficiale de colaborare încheiate între 

OIREP și UAT/ADI în ceea ce privește colectarea 

separată a DEEE de la gospodăriile private 

OIREP-uri 

APL 

UAT-uri 

Se calculează și ponderea numărului UAT-uri care 

beneficiază de acorduri oficiale de colaborare încheiate cu 

OIREP-uri raportat la numărul total de UAT-uri la nivel 

județean 

4 Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind EEE și DEEE 

 

Pagină pe site-ul APM cu toate informațiile care trebuie 

raportate privind DEEE-urile, inclusiv a modului 

correct de raportare 

APM BV  

IV. INDICATORI DE MONITORIZARE PENTRU DEȘEURILE DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚARI 

1 Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări 

1.1 
Număr de puncte de colectare a fluxurilor de deșeuri 

speciale unde există containere pentru DCD 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 
Număr de contaniere și capacitate de stocare (tone/an) 

 

Număr de puncte de colectare și tratare în vederea 

valorificării materiale și/sau rambleierii a deșeurilor 

nepericuloase provenite din activități de construire 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 

APM Brașov 

Număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și 

capacitate totală în tone/an 
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Nr. 

Crt. 
Obiectiv/Indicatori de monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

1.2 

Număr de amplasamente pentru stocarea temporară a 

deșeurilor periculoase provenite din activitățile de 

construire, în vederea tratării, reciclării/valorificării 

și/sau eliminării lor ulterioare 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 

APM BV 

Număr amplasamente 

1.3 
Număr controale privind interzicerea la depozitele de 

deșeuri municipale a DCD valorificabile 

GNM Comisariatul Județean 

Brașov 
Număr controale 

 
Număr controale din partea autorităților privind 

abandonarea DCD 

UAT-uri 

ADI ISO MEDIU 
Număr controale 

2 Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate 

2.1 Număr de depozite noi pentru deșeuri inerte APM BV 
Număr de depozite pentru deșeuri inerte, capacitatea 

fiecărui depozit și capacitate totală 

2.2 Număr de depozite noi pentru deșeuri DCD periculoase APM BV 
Număr de depozite pentru deșeuri periculoase DCD, 

capacitatea fiecărui depozit și capacitate totală 

3 Elaborare și aprobarea cadrului legislativ privind gestionarea DCD 

3.1. 

Procentul de UAT-uri care au stabilit modele de 

autorizații de de construcție/demolare a cerințelor 

specifice privind gestionarea deșeurilor de C-D 

CJ BV 

Calculat ca raport dintre nr. de UAT-uri care au stabilit 

modele de autorizații de de construcție/demolare a 

cerințelor specifice privind gestionarea deșeurilor de C-D / 

număr total de UAT-uri 

4 
Elaborarea cadrului instituțional și financiar-economic pentru stabilirea, încasarea și utilizarea garanției financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD 

4.1. 

Procentul de UAT-uri care au adoptat HCL-uri pentru 

încasarea la bugetul local ca venituri a cuantumul 

garanției financiare 

CJ BV 

Calculat ca raport dintre nr. de UAT-uri care au adoptat 

HCL-uri pentru încasarea la bugetul local ca venituri a 

cuantumul garanției financiare/ număr total de UAT-uri 

5 Îmbunatarirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile din construcții și desființări 

5.1. 

Procentul de UAT-uri care au afișat pe site-ul propriu 

/la sediul Primăriei toate informațiile care trebuie 

raportate privin DCD, inclusiv a modului corect de 

raportare 

CJ BV 

Calculat ca raport dintre nr. de UAT-uri care auafișat pe 

site-ul propriu /la sediul Primăriei / număr total de UAT-

uri 

 

Tabel 13-2 Indicatori de monitorizare pentru Programul de prevenire al generării deșeurilor 

Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de monitorizare 
Instituții responsabile 

cu furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

Obiectiv: Reducerea deseurilor menajere și similare generate pe locuitor până în 2025, raportat la anul 2017 
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Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de monitorizare 
Instituții responsabile 

cu furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

Măsura 1 Implementarea instrumentului economic « Plătește pentru cât arunci » 

Acțiunea 1.1 – Numărul de situații în care se respectă /nu se respectă 

implementarea instrumentului „Plătește pentru câte arunci” 
ADI ISO MEDIU  

Măsura 2 Susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea individuală a biodeșeurilor 

Acțiunea 2.1 Procentul de pesonal din APL-uri instruit ADI ISO MEDIU 

Se calculează ca raport dintre numărul de 

personal din APL-uri instruit/ numărul total de 

personal cu atribuții în domeniul mediului 

Acțiunea 2.2. Procentul de gospodării individuale din mediul rrual 

care au primit compostoare individuale 

APL-uri 

ADI ISO MEDIU 

Se calculează ca raport dintre numărul de 

gospodării care au primit compostoare/ numărul 

total de gospodării din mediul rural 

Acțiunea 2.3 Numări de puncte de informare, număr de evenimente 

privind compostarea au fost realizate 
  

Măsura 3 Reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 2025 raportat la anul 2017 

Acțiunea 3.1 Numărul de determinări de compoziție a deseurilor 

menajere și similare 
ADI ISO MEDIU  

Acțiune 3.2 Procent de UAT-uri care au instituit o procedură de 

control împotriva risipei de alimente în sectorul serviciilor de 

catering pe care le administrează / Procent de UAT-uri care aplică 

principiul „prevenirea deseurilor alimentare” în achizițiile publice 

CJ BV 

Se calculează ca rapoarte între: 

- Nr de UAT-uri care au instituit o procedură 

de control împotriva risipei de alimente în 

sectorul serviciilor de catering / Nr total de 

UAT-uri 

- Nr de UAT-uri care aplică principiul 

„prevenirea deseurilor alimentare” în achizițiile 

publice/ Nr ttal de UAT-uri 

Măsura 4 Prevenirea generării deșeurilor de hârtie tipărite 

Acțiunea 4.1 Procentul UAT-urilor care promovează o politică de 

consum eco-responsabilă a hârtiei de birou în cadrul administratiției 

publice 

CJ BV 

Se calculează ca raport între nr. de UAT-uri care 

au promovat o politică de consum eco-

responsabilă / Nr total de UAT-uri 

Acțiunea 4.2 Procent de administrații de bloc unde se aplică un 

sistem de refuz a pliantelor publicitare printate distribuite gratuit 

(STOP PUBLICITATE) 

APL-uri 

Se calculează ca raport între nr. de administrații 

de bloc unde se aplică un sistem de refuz a 

pliantelor publicitare / Nr total de administrații 
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Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de monitorizare 
Instituții responsabile 

cu furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

Acțiunea 4.3 Procent de instituții publice care au desfășurat de 

campanii de sensibilizare în ceea ce privește consumul eco-

responsabil al hârtiei printate 

Prefectura Brașov 

Se calculaează ca raport între nr de instituții 

publice care desfășoară astfel de campaniii/ Nr 

total de instituții 

Măsura 5 Procent de școli care au în progama școlară tematici cu 

privire la prevedenirea generării deseurilor 

Inspectoratul Scolar 

Județean 

Se calculează ca raport între nr de scoli care au 

astfel de tematici / nr total de scoli 

 

 

 

 

Tabel 13-3 Indicatori de monitorizare pentru Măsurile prioritare de guvernanță din PNGD cu aplicabilitate la nivel județean 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de 

monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

1 Grad de acoperire cu serviciu de salubrizare de 100% la nivel județean în anul 2019 

1.1 

Număr UAT-uri identificate care nu 

beneficiază de servicii de salubrizare și 

informarea ADI 

ANRSC 

Numărul de UAT-uri care nu beneficiază de serviciu de salubrizare la 

nivelul județului. Se calculează și ponderea numărului de UAT-uri 

identificate raportat la numărul total de UAT-uri 

1.2 

Număr de solicitări transmise de intrare în 

legalitate către UAT-urile identificate, cu 

menționarea penalităților în caz de 

neconformare prevăzute în legislație 

 

ANRSC 

Numărul de solicitări transmise la nivelul județului. Se calculează și 

ponderea prin raportarea numărului solicitărilor transmise la numărul 

total de UAT-uri identificare 

1.3 

Număr de UAT-uri care nu beneficiau de 

serviciu de salubrizare și au încheiat 

contract/contracte de delegare a activităților 

serviciului de salubrizare 

CJ BV 

GNM –Comisariatul 

Județean Brașov 

Numărul UAT-urilor care au încheiat contract/contracte de delegare a 

activităților serviciului de salubrizare la nivel de județ. Se calculează și 

ponderea prin raportarea numărului de UAT-uri care au încheiat 

contract/contracte la numărul total de UAT-uri identificate ca nu 

beneficiau de serviciu de salubrizare 

2 Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

2.1 

Număr UAT-uri identificate care nu au 

prevăzut în contractul de salubrizare 

colectarea separată a deșeurilor municipale în 

conformitate cu art. 17 (1) din Legea 

 

Numărul de UAT-uri care nu au prevăzut în contractul de salubrizare 

colectarea separată a deșeurilor municipale la nivelul județului. Se 

calculează și ponderea numărului de UAT-uri identificate raportat la 

numărul total de UAT-uri care beneficiază de serviciu de salubrizare 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de 

monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

211/2011 cu modificările și completările 

ulterioare 

2.2 

Număr UAT-uri la care s-a verificat 

implementarea sistemului de colectare 

separată în conformitate cu prevederile 

contractului 

GNM Comisariatul 

Județean Brașov 

Număr de UAT-uri la nivel de județ la care s-a verificat implementarea 

sistemului de colectare separată. Se calculează și ponderea numărului 

de UAT-uri verificate raportat la numărul total de UAT-uri care 

beneficiază de serviciu de salubrizare 

2.3 

Număr de solicitări transmise catre UAT-urile 

privind intrarea în legalitate, respectiv de 

aplicare a obligațiilor contractuale în ceea ce 

priveste colectarea separată a deșeurilor 

municipale 

APM BV 

GNM Comisariatul 

Județean Brașov 

Numărul de solicitări transmise la nivel de județ. Se calculează și 

ponderea prin raportarea numărului solicitărilor transmise la numărul 

total de UAT-uri care nu au contracte de salubrizare și care au contracte 

de salubrizare dar nu au implementat sistemul de colectare separată 

2.4 

Număr de UAT-uri care au început 

implementarea sistemului de colectare 

separată 

ADI ISO MEDIU; 

GNM Comisariatul 

Județean Brașov 

Numărul UAT-urilor la nivel de județ care au început implementarea 

sistemului de colectare separată. Se calculează și ponderea prin 

raportarea numărului de UAT-uri care au început implementarea 

colectării separate la numărul total de UAT-uri identificate care nu 

aveau contracte de salubrizare sau aveau contracte de salubrizare dar nu 

aveau implementată colectarea separată 

3 Punerea în operare în termen cât mai scurt a proiectului SMID 

3.1 

Raport privind identificarea cauzelor de 

întârziere a implementării proiectului SMID, 

altele decât procedurile de achiziție 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 
- 

3.2 

Număr de măsuri transmise prin planul de 

măsuri către fiecare beneficiar cu termene de 

implementare 

CJ BV 

 
- 

3.3 

Număr de măsuri aplicate din plan de măsuri 

pentru proiectul SMID aflate în 

implementare, în cazul în care se constantă 

diferențe mai mari de 20% între cantitățile de 

deșeuri actuale generate și cantitățile estimate 

în Studiul de fezabilitate, diferențe 

determinate de modificarea numărului 

populației și a indicatorului de generare a 

deșeurilor menajere 

CJ BV 

 

Stabilirea diferenței între cantitățile de deșeuri actuale generate și 

cantitățile estimate în Studiul de fezabilitate, diferențe determinate de 

modificarea numărului populației și a indicatorului de generare a 

deșeurilor menajere 

4 Utilizarea la capacitatea și parametrii proiectați a instalațiilor de tratare a deșeurilor existente, inclusiv cele construite prin proiectUL SMID 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de 

monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

4.1 

Număr de autorizații de mediu revizuite în 

conformitate cu modificările legislative, 

ghidurile, normele tehnice și a instrucțiunilor 

APM BV - 

4.2. 

Număr de contracte de delegare modificate 

prin introducerea indicatorilor de performanță 

și a penalităților stabilite prin contractul 

cadru-delegare 

 - 

4.3.1. 
Raport anual de monitorizare a activității 

operatorilor de salubrizare 
 

Cantități de deșeuri gestionate/an/ operator; 

Numărul/valoarea penalitățiilor aplicate/operator/an 

4.3.2. -

4.3.3. 

Raport anual privind funcționarea proiectului 

SMID 
CJ BV - 

4.3.4. 

Număr anual al activităților de control privind 

modul de desfășurare a activităților de 

colectare a deșeurilor municipale 

GNM -Comisariatul 

Județean Brașov 

Numărul acțiunilor de control; Tipul și numărul aspectelor de 

neconformare constatate/rezolvate 

4.3.5 

Număr anual al activităților de control privind 

modul de desfășurare a activităților de operare 

a instalațiilor de tratare a deșeurilor 

GNM -Comisariatul 

Județean Brașov 

Numărul acțiunilor de control; Tipul și numărul aspectelor de 

neconformare constatate/rezolvate 

4.3.6 

Număr anual al activităților de control privind 

aplicărea prevederii de interzicere la 

depozitare a deșeurilor municipale netratate 

GNM -Comisariatul 

Județean Brașov 

Numărul acțiunilor de control; Numărul aspectelor de neconformare 

constatate/rezolvate 

4.3.7. 

Numar anual al activităților de control privind 

aplicărea prevederii referitoare la interdicția 

de amestecare a deșeurilor de ambalaje 

(colectate separat de generatori) de către 

operatorii de colectare și transport, precum și 

a unei penalități privind încălcarea acestei 

prevederi 

GNM -Comisariatul 

Județean Brașov 

Numărul acțiunilor de control; Numărul aspectelor de neconformare 

constatate/rezolvate 

4.3.8 

Număr penalități aplicate în cazul 

aruncării/abandonării deșeurilor în locuri 

nepermise, a gestionării necontrolate a 

deșeurilor municipale și în cazul lipsei 

serviciului de salubrizare 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 
Numărul penalităților aplicate/UAT 

5 Accesarea surselor de finanțare naționale pentru îmbunățirea și extinderea sistemelor de gestionare a deseurilor 

5.1. 
Număr de aplicații de proiecte specifice cu 

finanțare din sumele colectate în urma 

CJ BV 

 
- 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de 

monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

aplicării instrumentelor economice din 

domeniul deșeurilor , care vor fi utilizate 

exclusiv pentru proiecte în domeniul 

gestionării deșeurilor 

6. Indicatori de monitorizare pentru masurile suplimentare de guvernanța 

1. 

Numărul de autorizații de mediu emise pentru 

activitățile serviciului de salubrizare în lipsa 

unui contract de delegare încheiat cu 

autoritatea publică locală/ADI pe teritoriul 

careia se prestează activitatea 

APM BV - 

2. 

Număr de acte adiționale de modificare a 

contractelor de delegare a activităților 

serviciului de salubrizare în special în ceea ce 

priveste indicatorii de performanță, modul de 

colectare separată a deșeurilor și 

implementarea instrumentelor economice, 

dupa cum este prevazut în legislația în vigoare 

și în PJGD. 

 - 

3. 

Numărul de instalații de tratare a deșeurilor 

realizate din fonduri private, care dețin 

autorizație de mediu dar a căror activitate nu 

se desfășoară în baza unui contract de 

delegare din partea autorității publice locale 

integrate în SIMD 

CJ BV 
Numarul instalațiilor, tipul, capacitatea de tratare, cantitatea de deșeuri 

trată/an; 

4. 

Numărul de activități derulate de către CJ 

Brașov și ADI la nivelul UAT care să aibă ca 

principal obiectiv conștientizarea autorităților 

locale referitor la țintele de gestionare a 

deșeurilor pe care le au de atins și măsurile ce 

trebuie implementate pentru aceasta 

CJ BV 

 
Tipul activităților/numărul acestora 

5. 

Raport privind aplicarea prevederilor 

Ghidului de colectare separată a deșeurilor 

municipale eaborat de MM pentru 

identificarea sistemelor de colectare care pot 

fi utilizate pentru atingerea ratelor minime de 

APM BV  
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de 

monitorizare 

Instituții responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 

 

capturare a deșeurilor reciclabile și a 

biodeșeurilor 

6. 

Capacitate de funcționare a instalațiilor de 

tratare a deșeurilor municipale care se vor 

construi în cadrul implementării PJGD 

Operatorul/operatorii 

instalațiilor 
Tipul instalațiilot noi/capacitatea de tratare; 

7. 

Numărul de controale efectuate privind modul 

de desfășurare a activităților de gestionare a 

deșeurilor municipale, în principal în ceea ce 

privește modul de operare a instalațiilor nou 

construite conform prevederilor PJGD Brașov 

GNM -Comisariatul 

Județean Brașov 
- 

8. 

Număr rapoarte ale sistemelor de gestiune a 

datelor existente (SIM și ELSYS) accesibile 

tuturor factorilor interesați (pe categorii de 

deșeuri, categorii de operații etc.) 

APM BV - 

9 

Studiu elaborat la nivel județean privind 

gradul actual de aplicare a compostării 

individuale și impactul utilizării acestei 

metode asupra indicatorului de generare a 

deșeurilor menajere de către populație 

ADI ISO MEDIU 

APM BV 
- 

10 

Număr UAT-uri care au implementat 

instrumentul „plătește pentru cât arunci” în 

combinație cu extinderea sistemului de 

colectare separată din poarta în poarta a 

deșeurilor reciclabile, în mediul urban, în 

zona de case, pentru deșeurile de 

hârtie/carton, plastic/metal și biodeșeuri 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 
- 

 

 

Tabel 13-4 Indicatori de monitorizare aferenți instrumentelor economice din PNGD cu aplicabilitate la nivel județean 

Nr. 

crt. 
Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 
 

1. Îmbunățirea eficacității instrumentului economic referitor la pungile de plastic 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv/ Măsură/ Indicatori de monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de date 

Modul de calcul a indicatorului 
 

1 

Numărul activităților de control în ceea ce privește introducerea și 

comercializarea pe piața națională a pungilor de transport din plastic 

subțire și foarte subțire, respectiv a aplicării ecotaxei pentru celelalte 

categorii de pungi de transport din plastic 

GNM -

Comisariatul 

Județean Brașov 

Se va raporta atât numărul anual de controale 

efectuate de GNM 

2. Implementarea eficace a taxei de depozitare în vederea creșterii cantității de deșeuri municipale reciclate 

2.1 

Număr de UAT-uri care au modificat tarifele activităților de tratate a 

deșeurilor prin includerea contravalorii taxei de depozitare, calculată 

pe baza indicatorilor de performanță minimi 

CJ BV 

 

Numărul de UAT-uri care au modificat tarifele 

activităților de tratate a deșeurilor la nivel județean. 

Se calculează și ponderea numărului acestor UAT-uri 

din total număr UAT-uri 

2.2 

Număr de UAT-uri care au modificat tariful plătit de către utilizatorii 

serviciului de salubrizare, pe baza tarifelor activităților serviciului, 

care includ contravalorea taxei de depozitare, calculată pe baza 

indicatorilor de performanță minimi 

CJ BV 

 

Numărul de UAT-uri are au modificat tariful 

utilizatorilor la nivel județean. Se calculează și 

ponderea numărului acestor UAT-uri din total număr 

UAT-uri 

3. Implementarea eficace a penalitații plătită de unitățile administrativ-teritoriale pentru neîndeplinirea țintei de reducere a cantității de deșeuri 

municipale depozitate 

3.1 - 

3.2 

Numărul activităților de control în ceea ce privește îndeplinirea țintei 

de către UAT 

GNM -Comisariatul 

Județean Brașov 

Se va raporta atât numărul anual de controale 

efectuate de GNM 

4. Implementarea eficace a instrumentului „plătește pentru cât arunci” 

4.1 
Număr de campanii de informare și conștientizare a generatorilor 

privind implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci” 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 
- 

4.2 
Număr contracte de salubrizare existente modificate în sensul 

introducerii prevederilor legate de implementarea instrumentului 

CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

Se calculează și ponderea raportat la numărul total de 

contracte existente 

4.3 

Numărul anual de controale privind verificarea implementării de către 

UAT-uri și operatori de salubrizare a instrumentului „plătește pentru 

cât aruncă„ 

GNM -Comisariatul 

Județean Brașov 

Număr de controale efectuate, numărul situațiilor de 

neconformare identificate/rezolvate 
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14. ANEXE 

Anexa 1 - Lista prevederilor legislative privind gestionarea deșeurilor 

Anexa 2 - Definiții 

Anexa 3 - Prognoza generării deșeurilor municipale 

Anexa 4 - Infrastructura de gestionare a deșeurilor 

Anexa 5 - Amplasamente propuse 
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Legislația privind deșeurile care fac obiectul planificării 

Legea nr. 211/2011  privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Legea nr.87/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 

Legea nr. 51/2006  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Legea nr. 101/2006  privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare.  

 

Legea nr. 212/2015  privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din 

uz, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Legea nr. 421/2002  privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Legea nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale. 

 

Legea nr. 6/1991  pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul 

transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminarii 

acestora.  

 

Legea nr. 261/2004  pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, 

adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.  

 

Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

Legea nr. 122/2015  pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei 

electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi 

completarea unor acte normative.  

Legea nr. 217/2016  

 

privind diminuarea risipei alimentare.  

 

Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Legea nr.181/2020 privind privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile (în 

vigoare de la 20 februarie 2021) 

OUG nr. 196/2005  

 

privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.  
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OUG nr. 195/2005  

 

privind Protecția Mediului, cu modificările și completările ulterioare  

 

OUG nr. 5/2015  

 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.  

 

OUG nr. 195/2002  

 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

OUG nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

OG nr. 82/2000  

 

privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 

reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a 

vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

HG nr. 870/2013  

 

privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-

2020.  

 

HG nr. 349/2005  

 

privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.  

 

HG nr. 856/2002  

 

privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

HG nr. 621/2005  

 

privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogată).  

 

HG nr. 322/2013  

 

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele 

electrice şi electronice. 

 

HG nr. 1132/2008  

 

privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi 

acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

HG nr. 170/ 2004  

 

privind gestionarea anvelopelor uzate.  

 

HG nr. 235/2007  

 

privind gestionarea uleiurilor uzate.  

 

H.G. nr. 173/2000  

 

pentru reglementare regimului special privind gestiunea şi controlul 

bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

HG nr. 124/2003  

 

 

HG nr. 539/2016 

privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

pentru abrogarea HG nr. 1408/2008 privind clasificare, ambalarea și 

etichetarea substanțelor periculoase și a HG nr. 937/2010 privind 

clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor 

periculoase.  

 

HG nr. 1061/2008  

 

privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul 

României.  

 

HG nr. 1175/2007  

 

pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de 

mărfuri periculoase în România.  
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HG nr. 788/2007  

 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind 

transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

HG nr. 2293/2004  

 

privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a 

materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare.  

 

HG nr. 243/2013  

 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul 

spitalicesc şi cel al asistenţei medicale.  

 

HG nr.942/2017 privind aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor. 

Ordinul ministrului 

mediului şi pădurilor nr. 

794/2012  

 

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri 

de ambalaje.  

 

Ordinul comun al 

ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor și al 

ministrului economiei, 

comerţului şi relaţiilor cu 

mediul de afaceri nr. 

932/481/2016  

 

privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea 

responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.  

 

Ordinul ministrului 

mediului, apelor şi 

pădurilor nr. 2413/2016  

 

privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor 

nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și 

taxelor datorate la Fondul pentru Mediu.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 1281/ 2005  

 

privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru 

diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 1798/2007  

 

pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu 

modificarile și completările ulterioare.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 951/2007  

 

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi 

judeţene de gestionare a deşeurilor.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 95/2005  

 

privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de 

acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate 

în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi schimbărilor 

climatice nr. 1601/ 2013  

 

pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la 

restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase 

în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările 
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ulterioare.  

 

Ordinul comun al 

ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor și al 

ministrului economiei, 

comerţului şi relaţiilor cu 

mediul de afaceri nr. 

1494/ 846/ 2016  

 

pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, 

revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor 

colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi 

îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei 

reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de 

autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi pădurilor nr. 

1441/2011  

 

privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei 

financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice.  

 

Ordinul comun al 

ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor și al 

ministrului economiei şi 

comerţului nr. 

1223/715/2005  

 

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.  

 

Ordinul comun al 

ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor, al 

ministrului economiei şi 

comerţului și al 

Preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru 

Protecţia 

Consumatorilor nr. 

556/435/191 din 5 iunie 

2006  

 

privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice 

introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006.  

 

Ordinul comun al 

ministrului mediului și al 

ministrului economiei nr. 

669/ 1304/2009  

 

privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi 

acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Ordinul ministrului 

mediului nr. 1399/2009  

 

pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a 

datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi 

acumulatori.  

 

Ordinul comun al 

ministrului mediului şi 

pădurilor și al 

ministrului economiei, 

comerţului şi mediului de 

afaceri nr. 2743/ 3189/ 

2011  

 

privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a 

organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare 

pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile 

privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi 

componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Ordinul ministrului 

mediului, apelor şi 

privind actualizarea anexei 3 la Legea 212/2015 privind modalitatea de 

gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.  
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pădurilor nr. 1986/ 2016  

 

 

Ordinul ministrului 

economiei şi comerţului 

nr. 386/2004  

 

pentru aprobarea Normelor privind procedura şi criteriile de autorizare a 

activităţii de gestionare a anvelopelor uzate.  

 

Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi 

locuinţei nr. 839/2009  

 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

Ordinul comun al 

ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor și al 

ministrului agriculturii, 

pădurilor şi dezvoltării 

rurale nr. 344/708 /2004  

 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special 

a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi gospodăririi 

apelor nr.1018/2005  

 

privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei Deşeuri şi Substanţe Chimice 

Periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, cu modificarile și 

completările ulterioare.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 1108/2007  

 

privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se 

prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de 

tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile și 

completările ulterioare.  

 

Ordinul ministrului 

mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 108/2005  

 

privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de 

azbest în mediu.  

 

Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 1226/2012  

 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate 

din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.  

 

Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 1279/2012  

 

privind aprobarea Criteriilor de evaluare a condiţiilor de funcţionare şi 

monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la 

temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase.  

 

Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 613/2009  

 

privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate 

pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.  

 

Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 1.101/2016  

 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.  

 

Ordinul ministrului 

sănătăţii nr.119/2014  

 

pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei.  

 

Ordinul ministrului 

transporturilor şi 

infrastructurii nr. 

396/2009  

 

privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2134/2005 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei 

tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri 

periculoase - RNTR 3.  
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Definiții 

Termen Definiție 
Ambalaj   

 

Înseamnă orice obiect, indiferent de materialul 

din care este confecţionat ori de natura acestuia, 

destinat reţinerii, protejării, manipulării, 

distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii 

prime la produse procesate, de la producător până 

la utilizator sau consumator. Obiectul 

nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de 

asemenea, considerat ambalaj (Legea nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare, Anexa nr. 

1)  

 

Ambalaj flexibil  

 

Înseamnă ambalaje din materiale ușoare, care, 

atunci când sunt umplute și sigilate, au o formă 

pliabilă.  

 

Ambalaj flexibil  

 

Ambalaj de vânzare, ambalaj conceput și realizat 

pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, 

pentru utiliyatorul final sau consumator, în 

punctul de achiziție (Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Ambalaj secundar  

 

Ambalaj grupat, supraambalaj, ambalaj conceput 

pentru a constitui la punctul de achiziție o 

grupare a unui număr de unități de vânzare, 

indiferent dacă acesta este vândut ca atare către 

utilizator sau consumatorul final ori dacă el 

servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor 

în punctul de vânyare; el poate fi separat de 

produs fără a afecta caracteristicile produsului 

(Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările 

ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Ambalaj terțiar  

 

Ambalaj pentru transport, ambalaj conceput 

pentru a ușura mainupalarea și transportul unui 

număr de unități de vânzare sau ambalaje 

grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul 

manipulării ori transportului. Ambalajul pentru 

transport nu include containerele rutiere, 

feroviare, navale sau aeriene (Legea nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  
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Analiza Cost-Beneficiu  

 

Este un instrument analitic, utilizat pentru a 

estima (din punct de vedere al beneficiilor şi 

costurilor) impactul socio-economic datorat 

implementării anumitor acţiuni şi /sau proiecte 

(Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea 

pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, 

Ghid național pentru Analiza Cost-Beneficiu a 

proiectelor finanțate din Instrumentele 

Structurale – realizat cu sprijin JASPERS) . 

 

Anvelopă uzată  

 

Înseamnă orice anvelopă, de tipul celor prevăzute 

în anexa nr. 2 la hotărâre, pe care deţinătorul, în 

urma utilizării, are intenţia sau obligaţia de a o 

scoate din uz. (HG nr. 170/ 2004 privind 

gestionarea anvelopelor uzate, Anexa nr.1).  

 

Baterie sau acumulator  

 

 

Înseamnă orice sursă de energie electrică 

generată prin transformarea directă a energiei 

chimice şi constituită din una sau mai multe 

celule primare (nereîncărcabile) ori din una sau 

mai multe celule secundare (reîncărcabile) (HG 

nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi 

acumulatori, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 3).  

 

Baterie sau acumulator portabil  

 

 

Înseamnă orice baterie sau acumulator, baterie tip 

pastilă, ansamblu de baterii care este sigilat, poate 

fi transportat manual şi nu este nici baterie 

industrială sau acumulator industrial, nici baterie 

ori acumulator auto (HG nr. 1.132/ 2008 privind 

regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 3).  

 

Baterie tip pastilă  

 

 

Înseamnă orice baterie sau acumulator portabil, 

de dimensiune mică şi cu formă rotundă, al cărui 

diametru este mai mare decât înălţimea şi care 

este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: 

proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile 

mici şi ca rezervă de energie (HG nr. 1.132/ 2008 

privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 3).  

 

Baterie sau acumulator auto  

 

 

Înseamnă orice baterie sau acumulator destinat să 

alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat ori 

de aprindere (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul 

bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de 

baterii şi acumulatori, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 3).  
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Baterie sau acumulator industrial  

 

Înseamnă orice baterie sau acumulator proiectat 

exclusiv pentru utilizare industrială ori 

profesională sau folosit în orice tip de vehicul 

electric aprindere (HG nr. 1.132/ 2008 privind 

regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 3).  

 

Biodeșeuri  Înseamnă deșeurile biodegradabile provenite din 

grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele 

provenite din bucătăriile gospodăriilor private, 

restaurantelor, firmelor de catering ori din 

magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri 

similare provenite din unitățile de prelucrare a 

produselor alimentare (Legea nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 

1). 

Colectare  

 

Înseamnă strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea 

și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea 

transportării la o instalație de tratare (Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, Anexa 

nr. 1).  

 

Colectare separată  

 

Înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de 

deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și 

natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea 

specifică a acestora (Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Cele mai bune tehnici disponibile  

 

Înseamnă cele mai bune tehnici disponibile, 

definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 

privind emisiile industriale (Legea nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 

1).  

 

Compuşi desemnaţi  

 

Sunt compuşi chimici sau clase de substanţe 

chimice supuse unui control special conform HG 

nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului 

special privind gestiunea şi controlul bifenililor 

policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu 

modificările și completările ulterioare (HG nr. 
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173/2000 actualizată pentru reglementarea 

regimului special privind gestiunea şi controlul 

bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi 

similari, cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Cost  

 

Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau 

cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, 

prestarea unui serviciu etc.  

 

Costuri / cheltuieli cu munca vie  

 

Cheltuielile cu munca vie includ toate cheltuielile 

referitoare la personal (salarii, contribuții, bonuri 

de masă, instruire / specializare / perfecționare, 

cheltuieli de deplasare, prime de asigurare etc.) 

(Manual de contabilitate analitică a costurilor - 

ASE) . Cheltuielile cu munca vie se 

fundamentează în funcţie de cheltuielile cu 

personalul, potrivit normelor de muncă, în raport 

cu legislaţia în vigoare şi corelat cu principiul 

eficienţei economice (Ordin ANRSC 109/2007).  

 

Costuri de operare  

 

Înseamnă totalitatea costurilor necesare 

funcționării unei entități pe o anumită perioadă de 

gestiune, de obicei un an.  

 

Costuri de întreținere  

 

Înseamnă costurile necesare menținerii în stare de 

funcționare a unui sistem tehnic (întreținere 

curentă, revizii și reparații planificate, reparații 

neplanificate)  

 

Costuri nete  

 

Înseamnă, în acest context, costuri de operare și 

întreținere din care s-au scăzut veniturile din 

valorificarea deșeurilor.  

 

Costuri unitare  

 

Înseamnă costuri pe unitatea de bun realizat 

/serviciu prestat; în acest contex înseamnă costuri 

pe tona de deșeu.  

 

Decilă(e)  

 

Indicator care împarte o serie de date în 10 

(Manual statistică – ASE).  

 

Depozit de deşeuri  

 

Înseamnă un amplasament pentru eliminarea 

finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în 

subteran,  inclusiv:  

- spaţii interne de depozitare a deşeurilor, 

adică depozite în care un producător de 

deşeuri execută propria eliminare a 

deşeurilor la locul de producere; o 

suprafaţă permanent amenajată (adică 

pentru o perioadă de peste un an) pentru 

stocarea temporară a deşeurilor,  
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dar exclusiv:  

- instalaţii unde deşeurile sunt descărcate 

pentru a permite pregătirea lor în 

vederea efectuării unui transport ulterior 

în scopul recuperării, tratării sau 

eliminării finale în altă parte; stocarea 

deşeurilor înainte de valorificare sau 

tratare pentru o perioadă mai mică de 3 

ani, ca regulă generală, sau stocarea 

deşeurilor înainte de eliminare, pentru o 

perioadă mai mică de un an,  

(HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, 
cu modificările și completările ulterioare, Anexa 
nr. 1).  

Deșeu  

 

Înseamnă orice substanţă sau obiect pe care 

deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia 

să îl arunce (Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1.)  

 

Deşeuri  

alimentare  

Se referă la orice produs alimentar, şi parţile 

necomestibile ale acestora, scoase din lanţul de 

aprovizionare cu alimente în vederea valorificării 

sau eliminării (inclusiv compostarea, digestia 

anaerobă, producţia de bio-energie, co-generare, 

incinerare, eliminare în sistemul de canalizare, 

depozitate sau aruncate pe mare)  (Conform 

FUSIONS 2016).  

 

Deșeuri biodegradabile  

 

 

Sunt deşeuri care suferă descompuneri anaerobe 

sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de 

grădină, hârtia şi cartonul (HG nr. 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Deșeuri inerte  

 

Sunt deşeuri care nu suferă nici o transformare 

semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se 

dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici un fel 

fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu 

afectează materialele cu care vin în contact într-

un mod care să poată duce la poluarea mediului 

ori să dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea 

totală şi conţinutul de poluanţi al deşeurilor, 

precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie 

nesemnificative şi, în special,  

 să nu pericliteze calitatea apei de suprafaţă şi/sau 

subterane (HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Deșeuri medicale  Sunt deșeuri rezultate din activitățile de 
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 prevenire, diagnostic și tratatament desfașurate în 

unitățile sanitare.  

 

Deșeuri menajere  

 

Sunt deşeuri provenite din gospodării/locuinţe, 

inclusiv fracţiile colectate separat, şi care fac 

parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind 

evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase, cu completările ulterioare (Ordinul 

Președintelui ANRSC nr. 82 /2015 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităţilor, art.4)  

Conform Decizia 2011/753/UE de stabilire a 

normelor şi a metodelor de calcul pentru 

verificarea respectării obiectivelor fixate la 

articolul 11 alineatul (2) din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului, deșeurile menajere sun deșeurile 

provenite din gospodării.  

 

Deșeuri municipale  

 

 

Sunt deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin 

natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile 

menajere (HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr. 1)  

Conform Decizia 2011/753/UE de stabilire a 

normelor şi a metodelor de calcul pentru 

verificarea respectării obiectivelor fixate la 

articolul 11 alineatul (2) din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului, deșeurile municipale înseamnă 

deșeuri menajere și similare  

Sunt deșeurile cuprinse în capitolul 20 din Lista 

europeană a deșeurilor.  

 

Deșeuri periculoase  

 

 

Înseamnă orice deşeuri care prezintă una sau mai 

multe din proprietăţile periculoase prevăzute în 

anexa nr. 4 la legea 211/2011 (republicata) 

privind regimul deşeurilor (Legea nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 

1).  

 

Deşeu reciclabil  

 

Înseamnă orice deşeu care poate constitui materie 

primă într-un proces de producţie pentru 

obţinerea produsului iniţial sau pentru alte 

scopuri (OUG nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările și completările 

ulterioare, art.2).  
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Deșeuri reziduale  

 

Înseamnă deșeuri în amestec de la gospodării și 

din deșeurile similare cu excepția fracțiilor 

colectate separat (cod 20 03 01).  

 

 

Deșeuri similare  

 

Înseamnă deșeuri care din punctul de vedere al 

naturii și al compoziției sunt comparabile 

deșeurilor menajere, exclusiv deșeurile din 

industrie și deșeurile  

 din agricultură și activități forestiere (Decizia 

2011/753/UE de stabilire a normelor şi a 

metodelor de calcul pentru verificarea respectării 

obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului).  

 

Deșeuri de ambalaje  

 

Înseamnă orice ambalaje sau materiale de 

ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de 

deşeu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa 

nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare (Legea nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Deșeuri de ambalaje municipale  

 

Înseamnă deșeurile de ambalaje provenite din 

deșeurile municipale (deșeuri menajere, similare 

și deșeurile din serviciile publice), cu excepția 

deșeurilor de ambalaje provenite din activități 

comerciale și industriale.  

 

Deșeuri de azbest  

 

Înseamnă orice substanţa sau obiect cu conţinut 

de azbest care este considerat deșeu în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 

1 (HG nr. 124/2003 privind prevenirea, 

reducerea şi controlul poluării mediului cu 

azbest, cu modificările și completările ulterioare, 

Anexa nr. 1).  

 

Deşeu de baterie sau acumulator  

 

Înseamnă orice baterie sau acumulator care 

constituie deşeu potrivit prevederilor pct. 9 din 

anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare (HG nr. 1.132/ 2008 

privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu 

modificările și completările ulterioare, art.3).  
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Deşeuri de echipamente electrice şi electronice  

 

Sunt echipamentele electrice şi electronice care 

constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 

la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

republicată, inclusiv componentele, 

subansamblele şi produsele consumabile care fac 

parte integrantă din produs în momentul în care 

acesta devine deşeu. (OUG nr. 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

Anexa nr. 5).  

  

Deșeuri din construcții și desființări  

 

Înseamnă deşeurile corespunzătoare codurilor de 

deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din 

anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv 

deşeurile periculoase şi materialele geologice 

naturale în conformitate cu definiţia categoriei 17 

05 04 (Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor republicată,  

cu modificările și completările ulterioare, Anexa 

nr. 1). 

Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie  

 

Sunt deşeuri solide generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a locuinţelor proprietate individuală 

(Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82 /2015 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor, art.4).  

 

Deţinător de deşeuri  

 

Înseamnă producătorul deşeurilor sau persoana 

fizică ori juridică ce se află în posesia acestora 

(Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr. 1). 

 

Eliminare  

 

Înseamnă orice operaţiune care nu este o 

operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care 

una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar 

fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa 

nr. 2 la legea 211/2011 privind regimul deșeurilor 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de 

eliminare, listă care nu este exhaustivă (Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, Anexa 

nr. 1).  

 

Echipamente electrice şi electronice  

 

Sunt echipamente care sunt dependente de curenţi 

electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a 

funcţiona corespunzător şi echipamente pentru 

generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi 

şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o 

tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, 

pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

Anexa 2 

Termen Definiție 
curent continuu (OUG nr. 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

Anexa nr. 5).  

 

Echipament conţinând PCB-uri  

 

Sunt echipamentele şi deşeurile sau alte materiale 

ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii de 

minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un 

volum de peste 5 dm3. Valorile minime de 50 

ppm pentru concentraţie şi, respectiv, de 5 dm3 

pentru volum ale compuşilor desemnaţi sunt 

incluse împreună sub numele de cantităţi 

minimale. (HG nr. 173/2000 actualizată pentru 

reglementarea regimului special privind 

gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi 

ale altor compuşi similari, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1) . 

 

Echipamentul de tratare prin decontaminare 

termică a deşeurilor rezultate din activitatea 

medicală  

 

Este orice echipament fix destinat tratamentului 

termic la temperaturi scăzute (105°C - 177°C) a 

deşeurilor medicale periculoase unde are loc 

acţiunea generală de îndepărtare prin reducere a 

microorganismelor (patogene sau saprofite) 

conţinute în deşeuri; acesta include dispozitive de 

procesare mecanică a deşeurilor (Ordinul 

ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din  

 activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere 

a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale, Anexa  

nr. 1, cap. II) . 

 

 

Fondul pentru mediu  

 

Este un instrument economico-financiar destinat 

susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor 

pentru protecţia mediului şi pentru atingerea 

obiectivelor Uniunii Europene în domeniul 

mediului şi schimbărilor climatice, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare  

(OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
cu modificările și completările ulterioare).  

 

Gestionarea deșeurilor  

 

 

Înseamnă colectarea, transportul, valorificarea şi 

eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea 

acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a 

amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile 

întreprinse de un comerciant sau un broker 

(Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor 

republicată, cu modificările și completările 
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ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Instalaţie  

 

Înseamnă orice unitate tehnică staţionară sau 

mobilă precum şi orice altă activitate direct 

legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor 

staţionare/mobile aflate pe acelaşi amplasament, 

care poate produce emisii şi efecte asupra 

mediului (OUG nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările și completările 

ulterioare, art.2) . 

 

Instalaţie de incinerare a deşeurilor  

 

Înseamnă orice echipament sau unitate tehnică 

staţionară sau mobilă destinată tratării termice a 

deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii 

generate, prin incinerare prin oxidare, precum şi 

prin orice alt procedeu de tratare termică, cum ar 

fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, 

cu condiţia ca substanţele rezultate în urma 

tratării să fie incinerate ulterior (Legea nr. 278 

/2013 privind emisiile industriale, art. 3).  

 

Instalaţie de coincinerare a deşeurilor  

 

Înseamnă orice unitate tehnică staţionară sau 

mobilă al cărei scop principal este generarea de 

energie sau producerea de produse materiale şi 

care utilizează deşeuri drept combustibil uzual 

sau suplimentar ori în care deşeurile sunt tratate 

termic în vederea eliminării lor prin incinerare 

prin oxidare, precum şi prin alte procedee de 

tratare termică, cum ar fi piroliza şi gazeificarea 

sau procesul cu plasmă, în măsura în care 

substanţele care rezultă în urma tratării sunt 

incinerate ulterior (Legea nr. 278 /2013 privind 

emisiile industriale, art. 3).  

 

Introducere pe piaţă  

 

Înseamnă furnizarea sau punerea la dispoziţia 

unui terţ, contra cost sau gratuit, pe teritoriul 

României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al 

României (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul 

bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de 

baterii și  

 acumulatori, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 3).Înseamnă furnizarea, de către o 

persoană juridică cu sediul în România pentru 

prima oară, a unui produs pentru distribuție,  

consum sau utilizare pe piața națională în cursul 

unei activități comerciale, în schimbul unei plăți 

sau gratuit (Legea nr. 249/20015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și 

deșeurilor de ambalaje cu modificările și 

completările ulterioare).  

Înseamnă acțiunea de a face disponibil, cu titlu 
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profesional, un produs pentru prima dată pe piața 

națională (Ordonanța de urgență nr. 5/2015 

privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice). . 

 

Operatori economici -referitor la ambalaje  

 

 

Înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, 

producătorii de ambalaje şi produse ambalate, 

importatorii, comercianţii, distribuitorii, 

autorităţile publice şi organizaţiile 

neguvernamentale (Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Pregătirea pentru reutilizare  

 

Sunt operaţiunile de verificare, curăţare sau 

valorificare prin reparare, prin care produsele ori 

componentele produselor care au devenit deşeuri 

sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă 

operaţiune de pretratare (Legea 211/2011 privind 

regimul deșeurilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Prevenire  

 

Înseamnă măsurile luate înainte ca o substanţă, 

un material sau un produs să devină deşeu, care 

reduc:  

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea 

produselor sau prelungirea duratei de viaţă a 

acestora;  

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra 

mediului şi sănătăţii populaţiei; sau  

c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor 

şi produselor (Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

Producător de deşeuri  

 

Înseamnă orice persoană ale cărei activităţi 

generează deşeuri, producător de deşeuri sau 

orice persoană care efectuează operaţiuni de 

pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la 

modificarea naturii sau a compoziţiei acestor 

deşeuri (Legea 211/2011 privind regimul 

deșeurilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1) . 

 

«Plăteşti pentru cât arunci»  

 

Este un instrument economic care are drept scop 

creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi 

reducerea cantităţii de deşeuri la depozitare prin 

stimularea colectării separate a deşeurilor (Legea 

211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, Anexa 

nr. 1).  
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Producător  

 

Înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, 

indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv  

 comunicarea la distanţă astfel cum este definită în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 

privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (...) (OUG nr. 5/2015 privind deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice, Anexa nr. 

5)  

Înseamnă orice persoană dintr-un stat membru 

care, cu titlu profesional și indiferent de tehnica 

de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de 

comunicare la distanță, definite potrivit 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 

privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

157/2015, introduce pentru prima dată pe piață în 

România baterii sau acumulatori, inclusiv cei 

încorporați în aparate ori vehicule (HG nr. 1.132/ 

2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 

şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 2) . 

  

 

Pungi de transport din plastic  

 

Pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate 

din plastic, furnizate consumatorilor la punctele 

de vânzare de bunuri sau produse (Directiva 

94/62/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje, forma consolidată, art. 3).  

 

Pungi de transport din plastic subțire  

 

Pungi de transport din plastic cu grosimea 

peretelui mai mică de 30 de microni (Directiva 

94/62/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje, forma consolidată, art. 3).  

 

Pungi de transport din plastic foarte subțire  

 

Pungi de transport din plastic cu grosimea 

peretelui mai mică de 15 de microni, care sunt 

necesare din motive de igienă sau care sunt 

utilizate ca ambalaje pirimare pentru produsele 

alimentare în vrac, atunci când acest lucru 

contribuie la prevenirea risipei de alimente 

(Directiva 94/62/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje, forma consolidată, art. 3).  
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PCB-uri uzate  

 

Înseamnă orice tip de PCB care este considerat 

deşeu în sensul Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1 (HG nr. 

173/2000 actualizată pentru reglementarea 

regimului special privind gestiunea şi controlul 

bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi 

similari, cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr. 1).  

 

RDF  

 

Este un combustibil produs din tratarea deșeurilor 

municipale (cod 19 12 10).  

 

Rata de capturare  

 

Înseamnă ponderea cantității de deșeuri colectate 

separat, exclusiv impurități, din cantitatea totală 

generată.  

 

Răspunderea Extinsă a Producătorului  

 

În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării și a 

altor tipuri de valorificare a deșeurilor, autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului 

promovează sau, după caz, propune măsuri cu 

caracter legislativ ori nelegislativ prin care 

producătorul produsului, persoana fizică 

autorizată sau persoana juridică ce, cu titlu 

profesional, proiectează, produce, prelucrează, 

tratează, vinde ori importă produse este supus 

unui regim de răspundere extinsă a 

producătorului. Măsurile precum și alte prevederi 

privind răspundere extinsă a producătorului sunt 

prevăzute în capitolul 8 al Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Reciclare  

 

Înseamnă orice operaţiune de valorificare prin 

care deşeurile sunt transformate în produse, 

materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini 

funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta 

include retratarea materialelor organice, dar nu 

include valorificarea energetică şi conversia în 

vederea folosirii materialelor drept combustibil 

sau pentru operaţiunile de umplere (Legea 

211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, Anexa 

nr. 1).  

 

Reutilizare  

 

Înseamnă orice operaţiune prin care produsele 

sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt 

utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au 

fost concepute (Legea 211/2011 privind regimul 

deșeurilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa nr. 1) . 
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Regenerarea uleiurilor uzate  

 

Înseamnă orice proces de reciclare prin care 

uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea 

uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea 

contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a 

aditivilor conţinuţi de acestea (Legea 211/2011 

privind regimul deșeurilor republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 

1).  

 

Reşapare  

 

Înseamnă procesul tehnologic de recondiţionare 

prin care se reface potenţialul de utilizare al 

anvelopei, constând în aplicarea unei benzi de 

rulare noi pe o anvelopă uzată reşapabilă sau pe o 

anvelopă uzată destinată reutilizării care 

îndeplineşte toate condiţiile tehnice pentru 

realizarea acestui proces (HG nr. 170/ 2004 

privind gestionarea anvelopelor uzate, Anexa 

nr.1).  

 

Risipa alimentară 

 

Înseamnă situaţia în urma căreia alimentele ies 

din circuitul consumului uman din pricina 

degradării și  

 sunt distruse, conform legislaţiei în vigoare 

(Legea 217/2016 privind diminuarea risipei 

alimentare, art.1).  

 

 

Sistemul Integrat de Mediu (SIM)  

 

Este un sistem informatic integrat care reprezintă 

punctul unic de interacţiune online a publicului 

cu APM/ANPM şi facilitează: depunerea online a 

cererilor de acte de reglementare, transmiterea 

online a raportărilor din partea operatorilor 

economici, monitorizarea în timp real a 

indicatorilor de mediu, gestionarea siturilor 

naţionale, inclusiv NATURA 2000.  

 

Shredder/instalaţie de tocare şi mărunţire  

 

Înseamnă orice instalaţie utilizată pentru tăierea 

în bucăţi sau pentru fragmentarea deșeurilor.  

 

SRF  

 

Este un combustibil solid produs din deșeuri 

nepericuloase pentru a fi valorificat energetic în 

instalații de incinerare și coicinerare și care 

îndeplinește condițiile de conformitate din 

standarde UE EN15359 (cod 19 12 10).  

 

Tarif  

 

În acest context „tariful de salubrizare” – 

înseamnă tariful plătit de către utilizatorii 

serviciul de salubrizare – definiți conform Legii 

101/2006 cu modificările și completările 

ulterioare - către operatorul de servicii de 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

Anexa 2 

Termen Definiție 
salubrizare autorizat de către administrația 

publică locală, în baza unui contract de prestări 

servicii încheiat între utilizatorul serviciului și 

operator, în cadrul contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare.  

 

Taxă  

 

În acest context „taxa de salubrizare” – înseamnă 

taxa locală cu destinație specială, ce are drept 

scop acoperirea cheltuielilor serviciului de 

salubrizare și care se plătește de către utilizatorii 

sistemului de salubrizare către administrația 

publică locală. Taxa se stabilește și se aprobă de 

către Consiliul Local, în baza următoarelor 

prevederi legale: art. 8 alin (3) lit. i-k, art. 9 alin. 

2 lit. d, art. 10 alin.5, art. 42 alin. 1 lit. c, art.43 

alin. 4 din Legea 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; art. 25 – 27 din Legea 

101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităților, cu modificările și completările 

ulterioare; art. 30 din Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; art. 454 lit. g) si art. 484 

alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.  

 

Tratare (în sensul obiectivului de tratare inainte 

de depozitare)  

Înseamnă procesele fizice, termice, chimice sau 

biologice, inclusiv sortarea, care schimbă 

caracteristicile deșeurilor pentru a reduce 

volumul sau natura periculoasă a acestora, pentru 

a facilita manevrarea lor sau pentru a crește 

gradul de recuperare (Directiva 1999/31/CE 

privind depozitele de deșeuri, art.2 (h)). 

  

 

Tratare mecano-biologică  

 

Înseamnă tratarea deşeurilor municipale colectate 

în amestec utilizând operaţii de tratare mecanică 

de separare, sortare, mărunţire, omogenizare, 

uscare şi operaţii de tratare biologică prin 

procedee aerobe şi/sau anaerobe (Ordinul 

Președintelui ANRSC nr. 82 /2015 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităţilor, art.4).  

 

Uleiuri uzate  

 

Sunt toate uleiurile minerale sau lubrifianți 

sintetici ori uleiurile industriale care au devenit 

improprii folosinței pentru care au fost destinate 

inițial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele 

cu combustie și de la sisteme de transmisie, 

uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și 

cele pentru sistemele hidraulice (Legea 211/2011 

privind regimul deșeurilor republicată, cu 
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PROGNOZE 

Tabel 3.1. Prognoza populației județului Brașov 

Populatia 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Total Județ 552.195 551.621 551.047 550.474 549.901 549.328 548.755 548.184 547.614 547.044 546.464 545.290 544.118 542.948 541.782 

Urban 388.971 388.566 388.161 387.757 387.353 386.949 386.545 386.142 385.740 385.338 384.931 384.105 383.280 382.456 381.633 

Rural 163.224 163.055 162.886 162.717 162.548 162.379 162.210 162.042 161.874 161.706 161.533 161.185 160.838 160.492 160.149 

 

Populatia 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

Total Județ 540.619 539.458 538.300 537.144 535.990 534.828 534.825 534.822 534.819 534.816 534.813 534.810 534.807 534.804 534.801 534.788 

Urban 380.813 379.995 379.178 378.363 377.550 376.733 376.730 376.727 376.724 376.721 376.718 376.715 376.712 376.709 376.706 376.698 

Rural 159.806 159.463 159.122 158.781 158.440 158.095 158.095 158.095 158.095 158.095 158.095 158.095 158.095 158.095 158.095 158.090 

 

Tabel 3.2. Prognoza generării deșeurilor municipale 

TOTAL JUDEȚ (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Deseuri menajere colectate in 

amestec si separat 
144.798 145.295 145.791 145.979 145.827 145.675 145.523 145.371 145.220 145.069 144.915 144.604 144.293 143.983 143.674 

Deseuri similare din comerț, 

industrie, instituții colectate 

in amestec si separat 

43.138 43.238 43.337 43.368 43.323 43.278 43.233 43.188 43.143 43.098 43.052 42.960 42.867 42.775 42.683 

Deseuri colectate din grădini 

si parcuri 
3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 

Deseuri  colectate din piețe 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 

Deseuri stradale colectate 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
1.637 988 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

Anexa 3 

2 
 

TOTAL JUDEȚ (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Total deșeuri municipale 

colectate 
214.030 214.627 215.222 215.441 215.244 215.047 214.850 214.653 214.457 214.261 214.062 213.658 213.255 212.853 212.451 

Total deșeuri municipale 

generate 
215.668 215.615 215.562 215.441 215.244 215.047 214.850 214.653 214.457 214.261 214.062 213.658 213.255 212.853 212.451 

 

TOTAL JUDEȚ (tone) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Deseuri menajere colectate in amestec 

si separat 
143.365 143.057 142.750 142.444 142.137 141.830 141.829 141.828 141.827 141.826 141.825 141.824 141.823 

Deseuri similare din comerț, industrie, 

instituții colectate in amestec si separat 
42.592 42.500 42.409 42.318 42.227 42.135 42.135 42.135 42.134 42.134 42.134 42.134 42.133 

Deseuri colectate din grădini si parcuri 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 3.014 

Deseuri  colectate din piețe 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 

Deseuri stradale colectate 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 14.869 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total deșeuri municipale colectate 212.051 211.652 211.253 210.855 210.458 210.059 210.058 210.056 210.055 210.054 210.053 210.052 210.051 

Total deșeuri municipale generate 212.051 211.652 211.253 210.855 210.458 210.059 210.058 210.056 210.055 210.054 210.053 210.052 210.051 

 

TOTAL JUDEȚ (tone) 2048 2049 2050 

Deseuri menajere colectate in amestec 

si separat 
141.822 141.821 141.818 

Deseuri similare din comerț, industrie, 

instituții colectate in amestec si separat 
42.133 42.133 42.132 

Deseuri colectate din grădini si parcuri 3.014 3.014 3.014 

Deseuri  colectate din piețe 8.211 8.211 8.211 

Deseuri stradale colectate 14.869 14.869 14.869 
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TOTAL JUDEȚ (tone) 2048 2049 2050 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
0 0 0 

Total deșeuri municipale colectate 210.049 210.048 210.044 

Total deșeuri municipale generate 210.049 210.048 210.044 

 

TOTAL URBAN (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Deseuri menajere colectate in 

amestec si separat 
117.839 117.716 117.593 117.471 117.349 117.226 117.104 116.982 116.860 116.738 116.615 116.365 116.115 115.865 115.616 

Deseuri similare din comerț, 

industrie, instituții colectate 

în amestec si separat 

37.113 37.074 37.036 36.997 36.958 36.920 36.881 36.843 36.805 36.766 36.727 36.649 36.570 36.491 36.413 

Deseuri colectate din grădini 

si parcuri 
3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 

Deseuri  colectate din piețe 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 

Deseuri stradale colectate 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total deșeuri municipale 

colectate 
181.018 180.856 180.695 180.534 180.373 180.212 180.051 179.891 179.730 179.570 179.408 179.079 178.750 178.422 178.094 

Total deșeuri municipale 

generate 
181.018 180.856 180.695 180.534 180.373 180.212 180.051 179.891 179.730 179.570 179.408 179.079 178.750 178.422 178.094 

 

TOTAL URBAN (tone) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Deseuri menajere colectate in amestec 

si separat 
115.367 115.119 114.872 114.625 114.379 114.131 114.130 114.129 114.129 114.128 114.127 114.126 114.125 

Deseuri similare din comerț, industrie, 

instituții colectate in amestec si separat 
36.334 36.256 36.178 36.101 36.023 35.945 35.945 35.945 35.944 35.944 35.944 35.943 35.943 

Deseuri colectate din grădini si parcuri 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 
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TOTAL URBAN (tone) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Deseuri  colectate din piețe 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 

Deseuri stradale colectate 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 14.855 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total deșeuri municipale colectate 177.768 177.442 177.116 176.792 176.468 176.142 176.141 176.140 176.139 176.138 176.136 176.135 176.134 

Total deșeuri municipale generate 177.768 177.442 177.116 176.792 176.468 176.142 176.141 176.140 176.139 176.138 176.136 176.135 176.134 

 

TOTAL URBAN (tone) 2048 2049 2050 

Deseuri menajere colectate in amestec 

si separat 
114.124 114.123 114.121 

Deseuri similare din comerț, industrie, 

instituții colectate in amestec si separat 
35.943 35.943 35.942 

Deseuri colectate din grădini si parcuri 3.007 3.007 3.007 

Deseuri  colectate din piețe 8.204 8.204 8.204 

Deseuri stradale colectate 14.855 14.855 14.855 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
0 0 0 

Total deșeuri municipale colectate 176.133 176.132 176.128 

Total deșeuri municipale generate 176.133 176.132 176.128 

 

TOTAL RURAL (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Deseuri menajere colectate in 

amestec si separat 
26.959 27.579 28.197 28.508 28.478 28.449 28.419 28.390 28.360 28.331 28.301 28.240 28.179 28.118 28.058 

Deseuri similare din comerț, 

industrie, instituții colectate în 

amestec si separat 

6.025 6.163 6.302 6.371 6.364 6.358 6.351 6.345 6.338 6.331 6.325 6.311 6.297 6.284 6.270 
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TOTAL RURAL (tone) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Deseuri colectate din grădini si 

parcuri 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Deseuri  colectate din piețe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Deseuri stradale colectate 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
1.637 988 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total deșeuri municipale colectate 33.013 33.771 34.527 34.907 34.871 34.835 34.799 34.763 34.727 34.691 34.653 34.579 34.504 34.430 34.357 

Total deșeuri municipale generate 34.650 34.759 34.867 34.907 34.871 34.835 34.799 34.763 34.727 34.691 34.653 34.579 34.504 34.430 34.357 

 

TOTAL RURAL (tone) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Deseuri menajere colectate in amestec 

si separat 
27.998 27.938 27.878 27.818 27.759 27.698 27.698 27.698 27.698 27.698 27.698 27.698 27.698 

Deseuri similare din comerț, industrie, 

instituții colectate in amestec si separat 
6.257 6.244 6.230 6.217 6.204 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 

Deseuri colectate din grădini si parcuri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Deseuri  colectate din piețe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Deseuri stradale colectate 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total deșeuri municipale colectate 34.283 34.210 34.137 34.064 33.990 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 

Total deșeuri municipale generate 34.283 34.210 34.137 34.064 33.990 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 33.916 

 

TOTAL RURAL (tone) 2048 2049 2050 

Deseuri menajere colectate in amestec 

si separat 
27.698 27.698 27.697 
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TOTAL RURAL (tone) 2048 2049 2050 

Deseuri similare din comerț, industrie, 

instituții colectate in amestec si separat 
6.190 6.190 6.190 

Deseuri colectate din grădini si parcuri 7 7 7 

Deseuri  colectate din piețe 7 7 7 

Deseuri stradale colectate 14 14 14 

Deseuri menajere generate si 

necolectate 
0 0 0 

Total deșeuri municipale colectate 33.916 33.916 33.915 

Total deșeuri municipale generate 33.916 33.916 33.915 

 

Tabel 3.3. Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare 

URBAN (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

hârtie/carton 12,43 12,64 12,86 13,07 13,30 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 

plastic 11,07 10,86 10,64 10,43 10,21 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

sticlă 4,86 4,79 4,71 4,64 4,57 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

lemn 2,56 2,59 2,61 2,64 2,67 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

biodegradabil 56,79 56,43 56,07 55,71 55,36 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

metal 2,29 2,53 2,77 3,01 3,26 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

textile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

voluminoase 2,40 2,40 2,60 2,60 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

altele  6,61 6,77 6,73 6,89 6,83 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 

total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

URBAN (%) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

hârtie/carton 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 

plastic 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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URBAN (%) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

sticlă 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

lemn 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

biodegradabil 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

metal 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

textile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

voluminoase 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

altele   6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 

total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

URBAN (%) 2048 2049 2050 

hârtie/carton 13,51 13,51 13,51 

plastic 10,00 10,00 10,00 

sticla 4,50 4,50 4,50 

lemn 2,70 2,70 2,70 

biodegradabil 55,00 55,00 55,00 

metal 3,50 3,50 3,50 

textile 1,00 1,00 1,00 

voluminoase 3,00 3,00 3,00 

altele   6,79 6,79 6,79 

total 100,00 100,00 100,00 

 

RURAL (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

hârtie/carton 12,43 12,64 12,86 13,07 13,30 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 

plastic 11,07 10,86 10,64 10,43 10,21 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

sticlă 4,86 4,79 4,71 4,64 4,57 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

lemn 2,56 2,59 2,61 2,64 2,67 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

biodegradabil 56,79 56,43 56,07 55,71 55,36 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

metal 2,29 2,53 2,77 3,01 3,26 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

textile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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RURAL (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

voluminoase 2,40 2,40 2,60 2,60 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

altele  6,61 6,77 6,73 6,89 6,83 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 

total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

RURAL (%) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

hârtie/carton 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 

plastic 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

sticlă 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

lemn 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

biodegradabil 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

metal 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

textile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

voluminoase 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

altele   6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 

total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

RURAL (%) 2048 2049 2050 

hârtie/carton 13,51 13,51 13,51 

plastic 10,00 10,00 10,00 

sticlă 4,50 4,50 4,50 

lemn 2,70 2,70 2,70 

biodegradabil 55,00 55,00 55,00 

metal 3,50 3,50 3,50 

textile 1,00 1,00 1,00 

voluminoase 3,00 3,00 3,00 

altele   6,79 6,79 6,79 

total 100,00 101,00 102,00 

Tabel 3.4. Prognoza deșeurilor biodegradabile municipale 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

TOTAL DESEURI 

BIODEGRADABILE 

JUDET 

156.573 156.319 156.065 155.761 155.432 155.075 154.935 154.795 154.655 154.515 154.373 154.086 153.799 153.512 153.226 

Deseuri menajere colectate in 

amestec si separat 
103.924 104.114 104.303 104.271 104.016 103.741 103.633 103.525 103.418 103.310 103.200 102.979 102.758 102.537 102.316 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
82.225 81.988 81.747 81.331 80.726 80.121 80.038 79.954 79.871 79.788 79.703 79.532 79.361 79.191 79.021 

lemn 3.703 3.757 3.811 3.858 3.896 3.933 3.929 3.925 3.921 3.917 3.913 3.904 3.896 3.888 3.879 

           hartie+carton 17.996 18.369 18.744 19.082 19.395 19.687 19.666 19.646 19.625 19.605 19.584 19.542 19.500 19.458 19.416 

Deseuri asimilabile din 

comert, industrie, institutii 

colectate in amestec si 

separat 

30.961 30.983 31.005 30.977 30.902 30.820 30.788 30.756 30.724 30.692 30.659 30.593 30.528 30.462 30.397 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
24.496 24.398 24.300 24.162 23.982 23.803 23.778 23.753 23.728 23.704 23.679 23.628 23.577 23.526 23.476 

lemn 1.103 1.118 1.133 1.146 1.157 1.168 1.167 1.166 1.165 1.164 1.162 1.160 1.157 1.155 1.152 

           hartie+carton 5.361 5.466 5.572 5.669 5.762 5.849 5.843 5.836 5.830 5.824 5.818 5.806 5.793 5.781 5.768 

Deseuri din gradini si parcuri 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

Deseuri din piete 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 

hartie+carton 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 

biodeseuri 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 

lemn 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Deseuri stradale 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 

hartie+carton 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 

biodeseuri 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 

lemn 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Deseuri generate si 

necolectate 
1.175 708 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
930 558 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           hartie+carton 203 125 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lemn 42 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

TOTAL DESEURI 

BIODEGRADABILE JUDET 
152.941 152.657 152.373 152.090 151.807 151.523 151.522 151.521 151.520 151.519 151.519 151.518 

Deseuri menajere colectate in 

amestec si separat 
102.097 101.877 101.658 101.440 101.222 101.003 101.002 101.002 101.001 101.000 101.000 100.999 

deseuri alimentare si de gradina 78.851 78.682 78.513 78.344 78.176 78.006 78.006 78.005 78.005 78.004 78.004 78.003 

lemn 3.871 3.863 3.854 3.846 3.838 3.829 3.829 3.829 3.829 3.829 3.829 3.829 

hartie+carton 19.375 19.333 19.292 19.250 19.209 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 

Deseuri asimilabile din comert, 

industrie, institutii colectate in 

amestec si separat 

30.331 30.266 30.201 30.136 30.071 30.006 30.006 30.006 30.006 30.005 30.005 30.005 

deseuri alimentare si de gradina 23.425 23.375 23.325 23.275 23.225 23.174 23.174 23.174 23.174 23.174 23.174 23.173 

lemn 1.150 1.148 1.145 1.143 1.140 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 

hartie+carton 5.756 5.744 5.731 5.719 5.707 5.694 5.694 5.694 5.694 5.694 5.694 5.694 

Deseuri din gradini si parcuri 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

Deseuri din piete 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 

hartie+carton 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 

biodeseuri 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 6.076 

lemn 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Deseuri stradale 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 10.884 

hartie+carton 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 

biodeseuri 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 

lemn 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Deseuri generate si necolectate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

deseuri alimentare si de gradina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hartie+carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

  2047 2048 2049 2050 
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  2047 2048 2049 2050 

TOTAL DESEURI 

BIODEGRADABILE 

JUDET 

151.517 151.516 151.515 151.512 

Deseuri menajere colectate 

in amestec si separat 
100.998 100.998 100.997 100.995 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
78.003 78.002 78.002 78.000 

lemn 3.829 3.829 3.829 3.829 

           hartie+carton 19.166 19.166 19.166 19.166 

Deseuri asimilabile din 

comert, industrie, institutii 

colectate in amestec si 

separat 

30.005 30.005 30.004 30.004 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
23.173 23.173 23.173 23.172 

lemn 1.138 1.138 1.138 1.138 

           hartie+carton 5.694 5.694 5.694 5.694 

Deseuri din gradini si 

parcuri 
2.806 2.806 2.806 2.806 

Deseuri din piete 6.823 6.823 6.823 6.823 

hartie+carton 649 649 649 649 

biodeseuri 6.076 6.076 6.076 6.076 

lemn 99 99 99 99 

Deseuri stradale 10.884 10.884 10.884 10.884 

hartie+carton 1.502 1.502 1.502 1.502 

biodeseuri 8.951 8.951 8.951 8.951 

lemn 431 431 431 431 

Deseuri generate si 

necolectate 
0 0 0 0 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
0 0 0 0 

           hartie+carton 0 0 0 0 

lemn 0 0 0 0 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Total deseuri 

biodegradabile urban 
131.702 131.409 131.117 130.825 130.556 130.265 130.150 130.036 129.922 129.808 129.692 129.458 129.224 128.990 128.757 

Deseuri menajere colectate 

in amestec si separat 
84.575 84.352 84.130 83.908 83.703 83.482 83.395 83.308 83.221 83.134 83.046 82.868 82.690 82.512 82.335 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
66.916 66.425 65.936 65.448 64.961 64.474 64.407 64.340 64.273 64.206 64.138 64.001 63.863 63.726 63.589 

lemn 3.013 3.044 3.074 3.105 3.135 3.165 3.162 3.159 3.155 3.152 3.149 3.142 3.135 3.128 3.122 

           hartie+carton 14.646 14.883 15.119 15.355 15.607 15.842 15.826 15.809 15.793 15.776 15.760 15.726 15.692 15.658 15.625 

Deseuri asimilabile din 

comert, industrie, institutii 

colectate in amestec si 

separat 

26.636 26.566 26.496 26.426 26.362 26.292 26.265 26.237 26.210 26.183 26.155 26.099 26.043 25.987 25.931 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
21.075 20.920 20.766 20.613 20.459 20.306 20.285 20.264 20.242 20.221 20.200 20.157 20.113 20.070 20.027 

lemn 949 959 968 978 987 997 996 995 994 993 992 990 987 985 983 

           hartie+carton 4.613 4.687 4.762 4.836 4.915 4.989 4.984 4.979 4.974 4.969 4.963 4.953 4.942 4.932 4.921 

Deseuri din gradini si parcuri 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

Deseuri din piete 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 

hartie+carton 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 

biodeseuri 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 

lemn 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Deseuri stradale 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 

hartie+carton 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

biodeseuri 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 

lemn 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Deseuri generate si 

necolectate 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           hartie+carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Total deseuri biodegradabile 

urban 
128.524 128.292 128.060 127.829 127.599 127.367 127.366 127.365 127.364 127.363 127.362 127.362 

Deseuri menajere colectate in 

amestec si separat 
82.158 81.982 81.805 81.629 81.454 81.278 81.277 81.276 81.276 81.275 81.275 81.274 

           deseuri alimentare si de 

gradina 
63.452 63.316 63.180 63.044 62.908 62.772 62.772 62.771 62.771 62.770 62.770 62.769 

lemn 3.115 3.108 3.102 3.095 3.088 3.082 3.082 3.081 3.081 3.081 3.081 3.081 

           hartie+carton 15.591 15.558 15.524 15.491 15.457 15.424 15.424 15.424 15.424 15.424 15.423 15.423 

Deseuri asimilabile din comert, 

industrie, institutii colectate in 

amestec si separat 

25.875 25.820 25.764 25.709 25.654 25.598 25.598 25.598 25.597 25.597 25.597 25.597 

           deseuri alimentare si de 

gradina 
19.984 19.941 19.898 19.855 19.813 19.770 19.770 19.770 19.769 19.769 19.769 19.769 

lemn 981 979 977 975 973 971 971 971 970 970 970 970 

           hartie+carton 4.910 4.900 4.889 4.879 4.868 4.858 4.858 4.858 4.858 4.858 4.858 4.857 

Deseuri din gradini si parcuri 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

Deseuri din piete 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 

hartie+carton 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 

biodeseuri 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 

lemn 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Deseuri stradale 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 

hartie+carton 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

biodeseuri 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 

lemn 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Deseuri generate si necolectate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           deseuri alimentare si de 

gradina 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           hartie+carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN BRAȘOV (2020 – 2025) 

 

Anexa 3 

14 
 

 

  2047 2047 2049 2050 

Total deseuri biodegradabile 

urban 
127.361 127.360 127.359 127.357 

Deseuri menajere colectate in 

amestec si separat 
81.273 81.273 81.272 81.270 

           deseuri alimentare si de 

gradina 
62.769 62.768 62.768 62.766 

lemn 3.081 3.081 3.081 3.081 

           hartie+carton 15.423 15.423 15.423 15.423 

Deseuri asimilabile din comert, 

industrie, institutii colectate in 

amestec si separat 

25.597 25.596 25.596 25.596 

           deseuri alimentare si de 

gradina 
19.769 19.769 19.768 19.768 

lemn 970 970 970 970 

           hartie+carton 4.857 4.857 4.857 4.857 

Deseuri din gradini si parcuri 2.800 2.800 2.800 2.800 

Deseuri din piete 6.818 6.818 6.818 6.818 

hartie+carton 648 648 648 648 

biodeseuri 6.071 6.071 6.071 6.071 

lemn 98 98 98 98 

Deseuri stradale 10.874 10.874 10.874 10.874 

hartie+carton 1.500 1.500 1.500 1.500 

biodeseuri 8.943 8.943 8.943 8.943 

lemn 431 431 431 431 

Deseuri generate si necolectate 0 0 0 0 

           deseuri alimentare si de 

gradina 
0 0 0 0 

           hartie+carton 0 0 0 0 

lemn 0 0 0 0 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Total deseuri 

biodegradabile rural 
24.871 24.910 24.948 24.936 24.876 24.810 24.784 24.759 24.733 24.707 24.681 24.628 24.575 24.522 24.470 

Deseuri menajere colectate 

in amestec si separat 
19.349 19.762 20.173 20.363 20.313 20.260 20.239 20.218 20.197 20.176 20.154 20.111 20.067 20.024 19.981 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
15.309 15.562 15.811 15.883 15.765 15.647 15.631 15.614 15.598 15.582 15.565 15.532 15.498 15.465 15.432 

lemn 689 713 737 753 761 768 767 767 766 765 764 762 761 759 758 

           hartie+carton 3.351 3.487 3.625 3.726 3.788 3.845 3.841 3.837 3.833 3.829 3.825 3.816 3.808 3.800 3.792 

Deseuri asimilabile din 

comert, industrie, institutii 

colectate in amestec si 

separat 

4.324 4.417 4.508 4.551 4.540 4.528 4.523 4.518 4.514 4.509 4.504 4.494 4.485 4.475 4.465 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
3.421 3.478 3.533 3.550 3.523 3.497 3.493 3.490 3.486 3.482 3.479 3.471 3.464 3.456 3.449 

lemn 154 159 165 168 170 172 171 171 171 171 171 170 170 170 169 

           hartie+carton 749 779 810 833 846 859 858 857 857 856 855 853 851 849 847 

Deseuri din gradini si 

parcuri 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Deseuri din piete 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

hartie+carton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

biodeseuri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deseuri stradale 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

hartie+carton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

biodeseuri 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deseuri generate si 

necolectate 
1.175 708 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           deseuri alimentare si 

de gradina 
930 558 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           hartie+carton 203 125 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lemn 42 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Total deseuri biodegradabile rural 24.417 24.365 24.313 24.261 24.209 24.156 24.156 24.156 24.156 24.156 24.156 24.156 

Deseuri menajere colectate in amestec 

si separat 
19.939 19.896 19.853 19.811 19.768 19.725 19.725 19.725 19.725 19.725 19.725 19.725 

           deseuri alimentare si de gradina 15.399 15.366 15.333 15.300 15.267 15.234 15.234 15.234 15.234 15.234 15.234 15.234 

lemn 756 754 753 751 749 748 748 748 748 748 748 748 

           hartie+carton 3.784 3.776 3.768 3.759 3.751 3.743 3.743 3.743 3.743 3.743 3.743 3.743 

Deseuri asimilabile din comert, 

industrie, institutii colectate in amestec 

si separat 

4.456 4.446 4.437 4.427 4.418 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 

           deseuri alimentare si de gradina 3.441 3.434 3.427 3.419 3.412 3.405 3.405 3.405 3.405 3.405 3.405 3.405 

lemn 169 169 168 168 167 167 167 167 167 167 167 167 

           hartie+carton 846 844 842 840 838 837 837 837 837 837 837 837 

Deseuri din gradini si parcuri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Deseuri din piete 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

hartie+carton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

biodeseuri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deseuri stradale 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

hartie+carton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

biodeseuri 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deseuri generate si necolectate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           deseuri alimentare si de gradina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           hartie+carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexa 4 

INFRASTRUCTURA DE GESTIONARE A DEȘEURILOR  – HARTA SMID BRAȘOV  - OPȚIUNE SELECTATĂ 

 

NOTĂ: 

- Zonele de colectare sunt zonele care sunt deservite de Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) sau de o Stație de Transfer (ST). 

- La stabilirea zonelor de colectare s-a avut în vedere distanța rutieră, precum și cantitățile de deșeuri generate.  
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ABREVIERI ȘI ACRONIME 

 

ADR Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

AFM Administrația Fondului pentru Mediu 

ANAR Administrația Națională ,,Apele Române” 

ANPM Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

APM Agenția pentru Protecția Mediului 

ARAM Asociaţia Română de Ambalaje și Mediu 

ARPM Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 

BAT Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Techniques) 

CJ Consiliul Judeţean 

C&T Colectare și Transport 

CE Comisia Europeană 

CEE Comunitatea Economică Europeană 

DCD Deșeuri din Construcții și Desființări 

DEEE Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice 

EEE Echipament Electric și Electronic 

GES Gaze cu Efect de Seră 

GNM Garda Națională de Mediu 

HG Hotărâre a Guvernului României 

ICIM Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului 

INS Institutul National de Statistică 

JASPERS 
Asistenta comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene (Joint Assistance to 
Support Projects in European Regions), parteneriat între Comisia Europeana, Banca 
Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

MM Ministerul Mediului 

MADR Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

PJGD Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 

PNGD Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 

PRGD Plan Regional de Gestionare a Deșeurilor 

PNJGD Planul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor 

POIM Program Operațional Infrastructură Mare 

POS-Mediu Mediu Programul Operațional Sectorial de Mediu 

SEA Evaluare Strategică de Mediu 

SNGD Strategia Naţională de Gestionare a DeȘeurilor 

RDF Refuse-derived fuel (combustiv derivat din deșeuri) 
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1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

Evaluarea mediului (EM) este concepută să asigure luarea în considerare a impactului asupra 
mediului în elaborarea propunerilor de dezvoltare la nivel de politică, plan, program sau proiect 
înainte de luarea deciziei finale în legătură cu promovarea acestora. Din acest considerent, 
evaluarea mediului este un instrument important pentru factorii de decizie, pe care îi ajută să 
pregătească și să adopte decizii durabile, respectiv decizii prin care să minimizeze impactul 
negativ asupra mediului și se întărească aspectele pozitive.  

Evaluarea mediului reprezintă o parte esențială a procesului de luare a deciziilor asigurând 
promovarea unei politici, unui plan, program sau proiect. Evaluarea mediului se poate elabora 
pentru proiecte individuale (Evaluarea Impactului asupra Mediului - EIM) sau pentru planuri, 
programe și politici (Evaluarea de mediu pentru planuri si programe - SEA). 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe (SEA) presupune următoarele etape: 

− etapa de încadrare; 

− etapa de definitivare a domeniului de evaluare; 

− întocmirea unui raport de mediu privind efectele semnificative probabile ale propunerii 
de dezvoltare respective; 

− desfășurarea unei consultări cu privire la propunerea de dezvoltare și la raportul de mediu 
aferent acesteia; 

− luarea în considerare a raportului de mediu si a rezultatelor consultării în procesul de 
luare a deciziei; 

− oferirea de informaţii publice înainte și după adoptarea deciziei și prezentarea modului în 
care s-a ţinut seama de rezultatele evaluării mediului; 

− monitorizarea implementării planului. 

 

 Elaborarea raportului de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a 

Deșeurilor în județul Brașov 

Prezentul Raport de mediu se realizează în conformitate cu prevederile HG 1076 din 8 iulie 2004 
publicată în MO Partea I-a nr.707 din 5 august 2004, privind Stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri și programe. Obiectivul principal al Raportului de mediu este 
de a asigura un nivel înalt de protecție a mediului și de a contribui la integrarea considerațiilor cu 
privire la mediu în pregătirea și adoptarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul 
Brașov. 

Grupul de lucru constituit pentru elaborarea Raportului de Mediu este format din autoritățile 
publice responsabile și din factorii potențial interesați de efectele implementării PJGD Brașov și 
anume: 

▪ Consiliul Județean Brașov; 

▪ Primăria Municipiului Brașov; 

▪ Agenția pentru Protecția Mediului Brașov; 
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▪ Instituția Prefectului Județul Brașov; 

▪ ADI ISO Mediu Brașov; 

▪ Administraţia Naţională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de 
Gospodărire al Apelor Brașov, SGA Brașov; 

▪ Garda Națională de Mediu, Comisariatul General – Serviciul Comisariatul Județean Brașov; 

▪ Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județul Brașov; 

▪ Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov; 
▪ Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Brașov; 

▪ Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei” Brașov; 

▪ Garda Națională de Mediu – Comisariatul județean Brașov; 

▪ Consiliul Județean – Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritorială; 

▪ Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov; 

▪ Administrațiile Bazinale de Apă Olt, Siret, Mureș și Ialomița; 

▪ Primării din Județul Brașov. 

 

 Etapele evaluării 

Din punct de vedere al etapelor parcurse, evaluarea de mediu presupune: 

− Stabilirea contextului și a obiectivelor, stabilirea datelor primare și a ariei de acoperire; 

− Identificarea și obținerea informației relevante privind calitatea mediului; 

− Procesarea și analiza informației de mediu relevante sub forma de indicatori de mediu 
comparabili sau cuantificabili; 

− Dezvoltarea și definirea alternativelor, evaluarea efectelor pe care le-ar avea implementarea 
fiecărei asupra factorilor de mediu (inclusiv Alternativa „zero” - cazul neimplementării PJGD); 

− Pregătirea raportului de mediu; 

− Analiza de către grupul de lucru a Raportului de Mediu inițial; 

− Consultări pe baza draftului PJGD și a Raportului de mediu; 

− Revizuirea Raportului și a Planului, după caz.  
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2. EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI 
JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV PRECUM SI A 

RELATIEI CU ALTE PLANURI SI PROGRAME RELEVANTE 

 

 Contextul elaborării PJGD pentru județul Brașov 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial pentru 
asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus 
asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea 
la nivel operațional al ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea 
pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând 
depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică). 

La nivel național au fost revizuite la momentul actual documentele strategice privind gestionarea 
deșeurilor prin: 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 - Strategia Națională privind Gestionarea Deșeurilor;  

▪ Hotărârea de Guvern nr 942/2017 - Planul Naţional privind gestionarea deșeurilor.  

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) stabilește politica și obiectivele strategice 
ale României în domeniul gestionării deșeurilor pentru perioada 2014-2020. Strategia Națională 
privind Gestionarea Deșeurilor a creat cadrul potrivit realizării responsabilităților asumate de 
România, prin prezentarea acțiunilor necesare în vederea planificării și atingerii obiectivelor în 
domeniul deșeurilor. Pe de altă parte principalele obiective ale Planului Național de Gestionare 
a deșeurilor (PNGD) constau în caracterizarea situației actuale în domeniu, identificarea 
problemelor care conduc la managementul ineficient al deșeurilor, stabilirea obiectivelor și 
țintelor la nivel național și identificarea necesităților investiționale.  

În baza prevederilor art. 40, alin (1) ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19.11.2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive, Consiliul Județean Brașov are obligația de a elabora și revizui 
planul județean de gestionare a deșeurilor, astfel: 

- art. 39 (1): ”În baza principiilor și obiectivelor PNGD se elaborează / realizează / revizuiesc 
planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PJGD, de către 
Consiliile Județene în colaborare cu agențiile județene pentru protecția mediului…” 

Proiectul de PJGD Brașov a fost elaborat în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului 
Brașov, pe baza Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor 
județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul 
București, aprobată în 2019 prin Ordinul nr. 140/2019 al Ministerului Mediului.  
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 Aspecte cheie privind Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 

județul Brașov 

Titularul PJGD Brașov: Consiliul Județean Brașov 

Scopul PJGD Brașov: 

Ținta Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor județul Brașov este să realizeze o planificare 
eficientă pentru asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, având un 
impact cât mai redus asupra factorilor de mediu și a sănătății umane, cu un consum redus de 
energie și resurse, prin implementarea la nivel operațional al ierarhiei deșeurilor cu următoarea 
ordine prioritară: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, 
recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând depozitarea și incinerarea 
fără recuperarea energetică). 

Principalele obiective ale PJGD Brașov sunt: 

− prezentarea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul județului Brașov: 
cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente, identificarea problemelor care 
cauzează un management ineficient al deșeurilor; 

− prognoza generării deșeurilor, alternative de gestionare a deșeurilor (doar pentru deșeurile 
municipale), stabilirea, pe baza prevederilor legale și a obiectivelor stabilite prin PNGD și 
SNGD, a obiectivelor și țintelor pentru categoriilor de deșeuri care fac obiectul planificării la 
nivel județean; 

− stabilirea unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor, în baza măsurilor propuse în 
Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD); 

− identificare necesităților investiționale în domeniul gestionării deșeurilor municipale. 

Deșeuri care fac obiectul PJGD Brașov: 

Categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării PJGD 2020-2025 sunt următoarele: 

− Deșeurile municipale: 
▪ deșeuri menajere colectate în amestec; 
▪ deșeuri similare (din comerț, industrie, instituții) colectate în amestec; 
▪ deșeuri menajere și similare colectate separat: hârtie și carton, plastic, metal, lemn, sticlă, 

voluminoase, textile, biodegradabile, altele; 
▪ deșeuri municipale periculoase; 
▪ deșeuri din grădini și parcuri; 
▪ deșeuri din piețe; 
▪ deșeuri stradale. 

− Fluxuri speciale de deșeuri: 
▪ deșeuri biodegradabile; 
▪ deșeuri de ambalaje; 
▪ deșeuri alimentare;  
▪ deșeuri de echipamente electrice și electronice; 
▪ uleiuri uzate alimentare;  
▪ deșeuri din construcții și desființări;  
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▪ nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești. 

În ceea ce privește prognoza generării deșeurilor, aceasta va acoperi doar deșeurile municipale 
(inclusiv biodeșeurile) și deșeurile de ambalaje, iar referitor la partea de analiză a alternativelor 
și identificarea necesarului investițional, aceste aspecte vor acoperi doar deșeurile municipale, 
acestea fiind deșeurile care intră în responsabilitatea completă a autorităților publice locale, 
elaboratorul PJGD. 

În tabelul de mai jos, sunt prezentate tipurile de deșeuri care vor face obiectul planificării în 
cadrul prezentului PJGD Brașov, precum și codurile acestor deșeuri conform Listei europene a 
deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare. 

Tabel 2-1. Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării 

Tip de deșeu Cod deșeu 

Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite din 
comerț, industrie și instituții) inclusiv fracțiuni colectate separat: 

20 

- Fracții colectate separate (cu excepția 15.01) 20 01 

- Deșeuri din grădini și parcuri (inclusive deșeuri din cimitire) 20 02 

- Alte deșeuri municipale (deșeuri municipal amestecate, deșeuri din piețe, 
deșeuri stradale, deșeuri voluminoase etc.) 

20 03 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje 
colectate separat) 

15 01 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

20 01 21* 
20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36* 

Deșeuri din construcții și desființări 17 01;17 02;17 04 

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești 19 08 05 

 

Acoperirea geografică :  județul Brașov, parte din Regiunea de Dezvoltare Centru.  

Perioada de planificare: 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Brașov va acoperi perioada 2020-2025, 
având ca an de referință 2019, ultimul an în care există la nivelul APM Brașov date statistice 
privind deșeurilor. Perioada acoperită de prognoza de generare privind cantitățile de deșeuri ce 
trebuie gestionate este 2020 – 2050, iar perioada de planificare (pentru care se propune planul 
de acțiune) este perioada 2020 – 2025. 

Conținutul PJGD Brașov: 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Brașov cuprinde următoarele capitole: 

▪ Introducere/Cadrul general - prezintă date generale privind planificarea, problematica 
generală privind gestionarea deșeurilor, legislația națională și europeană și politica 
națională privind deșeurile; 

▪ Problematica gestionării deșeurilor - prezintă legislația națională și europeană și politica 
națională privind deșeurile; 

▪ Descrierea județului Brașov - prezintă informații privind: așezării umane, date 
demografice, prezentarea județului (suprafață, relief, geologie, climă, vegetație, rețea 
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hidrografică), arii naturale protejate, infrastructură respectiv date cu privire la dezvoltarea 
economică; 

▪ Situația actuală privind gestionarea deșeurilor - prezintă date privind generarea și 
gestionarea deșeurilor pentru fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac obiectul planificării, 
disponibile la nivelul județului Brașov, concluzii privind atingerea obiectivelor PJGD Brașov 
2008 și a țintelor stabilite pentru perioada 2013-2017, fiind considerat ca punct de referință 
în procesul de planificare; 

▪ Proiecții - prezintă ipotezele privind planificarea, prognoza generării deșeurilor, analiza 
alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale, descrierea alternativei selectate și 
planul de acțiune; 

▪ Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor - descrie stabilirea obiectivelor și țintelor 
județene în conformitate cu obiectivele și țintele PNGD și a legislației naționale și europene; 

▪ Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale; 
▪ Prezentarea alternativei selectate - se prezintă un rezumat al costurilor de investiții și 

operare pentru alternativa selectată; 
▪ Verificarea sustenabilității - în cadrul acestui capitol se prezintă costurile de operare și 

întreținere pentru activitățile de colectare, transport și sortare; 
▪ Analiza senzitivității și a riscurilor; 
▪ Planul de acțiune - cuprinde măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor, termenul de 

îndeplinire, responsabili și sursa de finanțare pentru deșeurile municipale și fluxurile speciale  
▪ Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor – care prezintă situația actuală 

privind prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, măsurile de 
prevenire a generării deșeurilor, planul de acțiune și modalitățile de verificare a aplicării 
măsurilor; 

▪ Indicatori de monitorizare – modul de monitorizare a planului de acțiune al PJGD și al PJPGD.  

Termenii utilizați în elaborarea acestui document au semnificația stabilită prin legislația 
europeană și națională aplicabilă din domeniul protecției mediului și cea specifică din domeniul 
gestionării deșeurilor.  

 

 Obiective Planului Județean de gestionare a deșeurilor în județul Brașov 

Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov are ca scop definirea 
tuturor obiectivelor și țintelor în conformitate cu cele cuprinse în Planul Național de Gestionare 
a Deșeurilor, abordarea aspectelor privind gestionarea deșeurilor municipale la nivel județean, 
respectiv a servi ca bază de date pentru stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestionării 
deșeurilor. 

Fiecare obiectiv are prevăzut ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea, justificări privind 
stabilirea acestora. Țintele stabilite în legislația actuală sunt completate cu propunerile privind 
revizuirea Directivelor din domeniul gestionării deșeurilor avute în vedere de “Pachetul pentru 
economie circulară” lansat în 2015 de către Comisia Europeană.  

Modalitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor sunt prezentate în măsurile de guvernanță și 
Planul de acțiune. 
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În cadrul Programului Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor, parte a PJGD sunt precizate 
obiectivele și măsurile referitoare la prevenirea generării deșeurilor 

În tabelele care urmează în continuare sunt expuse obiectivele grupate în funcţie de tipul 
acestora cu accent în mod deosebit asupra aspectelor tehnice, îndeplinirea acestora având un 
potenţial impact asupra factorilor de mediu. 

Tabel 2-2 Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Țintă Justificare 

Obiective tehnice 

1. Toată populația 

județului, atât din 

mediul urban cât și 

din mediul rural, este 

conectată la serviciu 

de salubrizare 

Gradul de acoperire cu 

serviciu de salubrizare 100% 

Termen 2021 

Pentru implementarea unui sistem eficient de 
gestionare a deșeurilor municipale este necesar 
ca toată populația să beneficieze de serviciu de 
salubrizare. Încheierea de contracte cu operatori 
de salubrizare licențiați astfel încât să se asigure 
un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 
100% 

2. Creșterea gradului de 

pregătire pentru 

reutilizare și reciclare 

prin aplicarea 

ierarhiei de 

gestionare a 

deșeurilor 

-50% din cantitatea de 

deșeuri din hârtie, metal, 

plastic, sticlă și lemn din 

deșeurile menajere și 

deșeurile similare, inclusiv 

din servicii publice (Metoda 

2 de calcul) 1 

Termen 2020 

-50% din cantitatea totală de 

deșeuri municipale generate  

Termen 2025 

-60% din din cantitatea 
totală de deșeuri municipale 
generate 

▪ Termen: 2030 
▪ - 65% din din cantitatea 

totală de deșeuri municipale 
generate 
Termen: 2035 

Prima țintă asigura conformarea cu cerințele 
naționale și europene în vigoare (Legea nr. 
211/2011, respectiv Directiva Directiva 
2008/98/CE). Nu a fost atinsă la nivelul județului 
Brașov la momentul 2020, nu poate fi atinsă 
decât odată cu implementarea în toate UAT-
urile a legislației (inclusiv a instrumentului 
economic „plătește penntru cât arunci”), prin 
atingerea obiectivului 1, creșterea gradului de 
colectare separată a deșeurilor reciclabile pe trei 
fracții și extinderea la nivel județean a sistemului 
de colectare separată a deșeurilor reciclabile din 
poartă în poartă. 
Cea de-a doua țintă este stabilită în cadrul 
PNGD.  
Țintele pentru 2030 și 2035 sunt stabilite în 
conformitate cu prevederile Directivei 
2008/98/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind deseurile și de abrogare a 
anumitor directive, modificată prin Directiva 
(UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului de 
economie circulară. 
Ultimele trei ținte pot fi atinse prin 
implementarea colectării separate a 
biodeșeurilor, a deșeurilor din coșurile stradale, 
asigurarea facilităților de tratare a deșeurilor 
reciclabile și biodeșeurilor, și nu în ultimul rând 
prin informarea corectă a populației.  

 
1 Decizia Comisiei 2011/753/UE de stabilire a normelor şi a metodelor de calcul pentru verificarea respectării 

obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului  
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Țintă Justificare 

Introducerea colectării 

separate a deșeurilor textile 

Termen: 1 ianuarie 2025 

Măsură introdusă prin Directiva (UE) 2018/851, 
art. 11, alin (1), încă netranspusă în legislația 
națională 

3.  Colectarea separată a 
biodeșeurilor (prin 
îmbunătătirea 
compostării individuale 
și a colectării separate a 
biodeșeurilor) 

Bio-deșeurile sunt separate 

și reciclate la sursă sau 

colectate separat  

Termen: 31 decembrie 2023 

Tintă introdusă prin art 22, alin (1) al Directivei 
2008/98/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind deseurile și de abrogare a 
anumitor directive, modificată prin Directiva 
(UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului de 
economie circulară 

4. Reducerea cantității 
depozitate de deșeuri 
biodegradabile 
municipale 

La 35% din cantitatea totală, 
exprimată gravimetric, 
produsă în anul 1995 
Termen: 2024 

România a obținut o derogare pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv în anul 2020. Ținta 
nu a putut fi atinsă la nivelul județului Brașov, 
datorită inexistenței instalațiilor de tratare a 
biodeșeurilor, va fi atinsă la momentul punerii în 
funcțiune a unor astfel de instalații.  

5. Interzicerea la 
depozitare a 
deșeurilor municipale 
colectate separat 

Termen: permanent Este obiectiv necesar pentru stimularea reciclării 
deșeurilor 

6. Depozitarea numai a 
deșeurilor supuse în 
prealabil unor 
operații de tratare 

Depozitarea deșeurilor 
municipale este permisă 
numai dacă acestea sunt 
supuse în prealabil unor 
operații de tratare fezabile 
tehnic 
Termen 2024 

Construirea și darea în operare a unei instalații 
de tratare mecano-biologică  
Modificarea contractelor cu operatorii 
economici care asigură gestionarea deșeurilor 
stradale astfel încât deșeuri stradale a căror 
tratare este fezabilă din punct de vedere tehnic 
să fie predate spre tratare la instalațiile de 
tratare mecano-biologică sau incinerare cu 
valorificare energetică 2 

7. Creșterea gradului de 

valorificare 

energetică a 

deșeurilor 

municipale3 

 

15 % din cantitatea totală de 

deșeuri municipale 

valorificate energetic 

Termen 2024 

 

Acest obiectiv este prevăzut în Strategia 
Națională de Gestionare a Deșeurilor 

8. Asigurarea capacității 

de depozitare a 

întregii cantități de 

deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

Termen: Permanent Acest obiectiv este prevăzut în HG nr. 349/2005 
și PNGD 

9. Reducerea cantității 

de deșeuri municipale 

care ajunge în 

depozite 

10% din cantitatea de 
deșeuri municipale generată 
Termen: 1 ian 2035 
 

Aceste obiectiv este prevăzut în art. 5, alin (5) al 
Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind 
depozitele de deșeuri, modificată cu Directiva 

 

2 Măsură care se va implementa prin cooperarea administraţiilor publice locale cu Asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară, împreună cu operatorii care asigură gestionarea deşeurilor stradale şî operatorii instalaţiilor de tartare. 
3Acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivelor 2 și 7 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Țintă Justificare 

(UE) 2018/850 de adoptare a Pachetului de 
economie circulară. 
Tinta ar putea fi modificată la 25% dacă România 
îndeplinește condițiile menționate la alin (6) al 
art. 5, respectiv la nivelul anului 2013 a eliminat 
prin depozitare peste 60% din deșeurile 
municipale generate și dacă informează Comisia 
cu 24 luni înainte de acest termen de intenția de 
amânare. 

9. Depozitarea 
deșeurilor numai în 
depozite conforme 

Termen: permanent Construirea de depozite conforme dacă nu există 

capacități suficiente de depozitare sau extinderea 

capacităților de depozitare existente 4 

Închiderea celulelor pe măsura epuizării 

capacității și asigurarea monitorizării 

Închiderea tuturor depozitelor neconforme, 

inclusiv a celor pentru care s-a realizat doar 

închidere intermediară 

 

10. Colectarea separată și 

tratarea 

corespunzătoare a 

deșeurilor periculoase 

menajere 

 

Termen: permanent 
începând cu 2023 

Includerea în toate contractele de delegare a 

activității de colectare și transport a obligațiilor 

privind colectarea separată, stocarea temporară și 

asigurarea eliminării deșeurilor periculoase 

menajere. Construirea și operarea de centre de 

colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri 

(deșeuri periculoase menajere, deșeuri 

voluminoase, deșeuri din construcții și demolări 

de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte 

unul în fiecare oraș 

11. Colectarea separată, 

pregatirea pentru 

reutilizare sau, dupa 

caz, tratarea 

corespunzătoare 

deșeurilor 

voluminoase 

Termen: permanent 
începând cu 2023 

Includerea în toate contractele de delegare a 

activității de colectare și transport a obligațiilor 

privind colectarea separată, stocarea temporară și 

asigurarea pregătirii pentru reutilizare și a 

valorificării deșeurilor voluminoase 

12. Încurajarea utilizării 

în agricultură a 

materialelor rezultate 

de la tratarea 

biodeșeurilor 

(compostare și 

digestie anaerobă) 

Termen: permanent Realizarea de campanii de informare și 

conștientizare la nivel județean prin difuzarea de 

mesaje de interes public privind încurajarea 

utilizării în agricultură a compostului și 

digestatului (anual, cel puțin o campanie la nivel 

județean) 5 

 

4 Măsură care se va implementa prin cooperarea administraţiilor publice locale cu Asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară, împreună cu operatorii depozitelor 
5 Măsură care se va implementa prin cooperarea administraţiilor publice locale cu Ministerul Mediului, Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltăii Rurale și Direcţiilor Agricole judeţene. 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

22 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Țintă Justificare 

13. Colectarea separată 
(de la populație și 
agenți economici) și 
valorificarea uleiului 
uzat alimentar 

Termen: permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 
În județul Brașov nu au fost identificate cantități 
de ulei uzat colectat de la populație. 

14. Asigurarea 
infrastructurii de 
colectare separată a 
fluxurilor speciale de 
deșeuri din deșeurile 
municipale 

Înființarea în fiecare UAT a 
cel puțin un centru de 
colectare (poate fi comun cu 
cel pentru colectarea DEEE-
urilor) prin aport voluntar a 
deșeurilor de deșeuri de 
hârtie și carton, sticlă, metal, 
materiale plastice, lemn, 
textile, ambalaje, deșeuri de 
baterii și acumulatori și 
deșeuri voluminoase, 
inclusiv saltele și mobilă 
Termen: permanent 

Deficiență identificată în analiza situației actuale 
În județul Brașov nu au fost identificate cantități 
de deșeuri periculoase  menajere colectate de la 
populația, iar cantitățile de DEEE-uri colectate 
separat sunt nesemnificative. 

Obiective instituționale și organizaționale 

15. Creșterea capacității 
instituționale atât a 
autorităților de 
mediu, cât și a 
autorităților locale și 
asociațiilor de 
dezvoltare 
intercomunitară din 
domeniul deșeurilor 

Termen: permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 

16. Intensificarea 
controlului privind 
modul de desfășurare 
a activităților de 
gestionare a 
deșeurilor municipale 
atât din punct de 
vedere al respectării 
prevederilor legale, 
cât și din punct de 
vedere al respectării 
prevederilor din 
autorizația de mediu 

Termen: permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 

17. Derularea de 
campanii de 
informare și educarea 
publicului privind 
gestionarea 
deșeurilor municipale 

Termen: Permanent Deficiență identificată în analiza situației actuale 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Țintă Justificare 

Obiective financiare și investiționale 

18. Implementarea unui 
mecanism viabil 
financiar de plată a 
serviciului de 
salubrizare 

Termen: 2021 Deficiență identificată în analiza situației 
actuale. Cerință legală (Legea 211/2011, art. 17, 
alin (1) litera e). 

Obiective privind raportarea 

19. Creșterea capacității 
UAT-urilor și ADI ISO 
MEDIU de 
monitorizare a 
contractelor de 
delegare a serviciilor 
de salubrizare 

Termen: 2021 Deficiență identificată în analiza situației actuale 

 

 

Tabel 2-3. Obiective și ținte privind deșeurile din construcții și desființări 

Nr.  

crt. 
Obiectiv Ținta Justificare 

Obiective tehnice 

1  Creșterea gradului de 

reutilizare și reciclare 

a deșeurilor din 

construcții și 

desființări  

minimum 70% din cantitatea de deșeuri 

provenite din activitățile de construcții 

începând din anul 2021. 

Prevedere legislativă, Legea 

nr. 211/2011 și OUG nr. 

68/2016  

2  Asigurarea 

capacităților de 

eliminare pentru DCD 

care nu pot fi 

valorificate  

Termen: Permanent  Deficiență identificată în 

analiza situației actuale  

Obiective legislative și de reglementare 

3 Elaborare și 

aprobarea cadrului 

legislativ privind 

gestionarea DCD  

Stabilirea în modelele de autorizații de 

construcție/demolare a cerințelor specifice 

privind gestionarea deșeurilor de C-D 

Termen: 2021  

Deficiență identificată în 

analiza situației actuale. 

Asigurarea condițiilor 

legislative și a cadrului de 

reglementare stabil, clar, 

transparent reprezintă prima 

condiție a implementării 

bunei practici în acest sector  

4 Elaborarea cadrului 

instituțional și 

financiar-economic 

pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea 

garanției financiare 

care să acopere 

costurile de 

HCL-uri pentru încasarea la bugetul local ca 

venituri a cuantumul garanției financiare  

Termen: 2021 

Deficiență identificată în 

analiza situației actuale. 

Cerință legislativă 
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Nr.  

crt. 
Obiectiv Ținta Justificare 

gestionare a 

deșeurilor din CD 

Obiective privind raportarea 

5 Îmbunatarirea 

sistemului de 

raportare a datelor 

privind deșeurile din 

construcții și 

desființări  

Termen: 2021 Deficiență identificată în 

analiza situației actuale  

 

 Măsuri și acțiuni propuse pentru atingerea obiectivelor 

Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, PJGD prevede punerea în aplicare a unui 

Plan de acțiune, care conține măsurile pentru fiecare obiectiv, inclusiv termene de realizare și 

responsabilități în îndeplinirea acestora, precum și surse de finanțare posibile. 

Planul de acțiune pentru implementarea PJGD 2020-2025 pentru județul Brașov este în 

concordanță cu măsurile și acțiunile din Planul de acțiune al PNGD, dar și cu prevederile 

Pachetului pentru Economie Circulară. 

Tabel 2-4 Planul de acțiune pentru deșeurile municipale 

Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

1 
Toată populația județului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la serviciu de 
salubrizare 

1.1 

Încheierea de contracte cu 
operatori de salubrizare licențiați 
astfel încât să se asigure un grad de 
acoperire cu servicii de salubrizare 
de 100% 

2021 
APL 

ADI ISO MEDIU 
Taxele/tarifele de 

salubrizare 

2 
Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a 
deșeurilor 

2.1. 

Introducerea instrumentului 
economic “plătește pentru cât 
arunci”, prin una din metodele 
prevazute în Legea 211/2011: 
volum, frecvenţă de colectare, 
greutate sau saci de colectare 
personalizaţi 

2021 
APL 

ADI ISO MEDIU 
Taxele/tarifele de 

salubrizare 

2.2 

Amendarea contractelor de 
delegare și a Regulamentului de 
salubrizare în vederea 
introducerii colectării 
reciclabilelor pe 3 fracții și a 
colectării separate a 

2021 
APL 

ADI ISO MEDIU 

Taxele/tarifele 
de salubrizare 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

25 

Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

biodeșeurilor, precum și a 
tarifelor diferențiate 

2.3 

Creșterea gradului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile pe 
trei fracții (hârtie și carton; plastic 
și metal și sticlă) astfel încât să se o 
rată minimă de capturare 

Pentru populatie 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 
• 70% în 2025; 

Pentru agenți 
economici 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 
• 70% în 2025; 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Taxele/tarifele de 
salubrizare 

AFM 
POIM 

2.4. 

Extinderea la nivel județean a 
sistemului de colectare a 
deșeurilor reciclabile din poarta în 
poarta, în special pentru deșeuri 
de hârtie și carton și plastic și 
metal în zona urbană 

2021 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Operatori de 
salubrizare 

Taxele/tarifele de 
salubrizare 

AFM 
POIM 

2.5 
Implementarea colectării separate 
a deșeurilor textile 

Incepând cu 1 
ianuarie 2025 

APL 
ADI 

POIM 
Bugete locale 

2.6. 

Implementarea colectării separate 
a biodeșeurilor menajere și 
similare,  astfel încât să se asigure 
ratele minime de capturare 

De la populația de 
mediul urban și de la 
agenți economici: 
o 60% în 2024 - 
2029 
o 70% în 2030-2034 
o 80% începând cu 
2035 
De la populația din 
mediul rural  
o 30% în 2024 - 2029 
o 40% în 2030-2034 
o 50% începând cu 
2035  

APL 
ADI ISO MEDIU 

Operatori de 
salubrizare 

Taxele/tarifele de 
salubrizare 

POIM 

2.7 

Implementarea colectării separate 
a biodeșeurilor din piețe, astfel 
încât să se asigure ratele minime 
de capturare 

80% în perioada 2024 
– 2029 
90% în perioada 

2030-2034 

95% începând din 

2035 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Operatori de 
salubrizare 

Taxele/tarifele de 
salubrizare 

POIM 

2.8 

Extinderea la nivel județean a 
sistemului de colectare separată a 
deșeurilor verzi din parcuri și 
grădini publice astfel încât să se 

30% în 2022 
50% în 2023 

100% începând cu 
2024 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Operatori de 
salubrizare și agenții 

economici care 

Bugete locale 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

asigure o rata de capturare de 
100% în județ 

gestionează parcurile 
și grădinile publice 

2.9 

Impunerea in caietele de sarcini/ 
contactele de delegare pentru 
activitatea de salubrizare stradală 
a cerințelor de colectare a 
deșeurilor stradale din coșurile de 
gunoi stradal separat de deșeurile 
din măturatul stradal 

Începând cu 2024 
APL 

Operatorii de 
salubrizare 

Tariful/taxa de 
salubrizare 

stradală 

2.10. 

Asigurarea facilităților de transfer 
a deșeurilor colectate prin 
construcția unei stații de transfer 
noi, pentru asigurarea unei 
capacități anuale de cca 7.300 t/an 

2024 
CJ BV 
APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 
AFM 

Alte surse de 
finanțare 

2.11 

Asigurarea capacității de sortare 
pentru deșeurile municipale 
reciclabile colectate separat (până 
în 2024), și punerea în funcțiune a 
unor stații de sortare noi (din 
2024), pentru asigurarea unei 
capacități anuale de cca 52.500 
t/an 

Începând cu 2021 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Operatorii 
instalațiilor de 

sortare 

POIM 
AFM 

Investiții private 

2.12 

Construirea și darea în operare a 
unei instalații de compostare 
pentru deșeurile biodegradabile 
colectate separat, pentru 
asigurarea unei capacități anuale 
de cca 10.500 t/an  

2024 
APL 

ADI ISO MEDIU 
POIM 

Bugete locale 

2.13 

Construirea și darea în operare a 
unei instalații de digestie anaerobă 
pentru deșeurile biodegradabile 
colectate separat, cu capacitate 
totală estimată de 69.000 t/an 

2024 
CJ BV 
APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 
AFM 

Alte surse de 
finanțare 

2.14 

Campanii de conștientizare a 
populației privind implementarea 
colectării separate a deșeurilor 
menajere, în special a deșeurilor 
reciclabile și a biodeșeurilor 

Începând cu 2021 

APL 
ADI ISO MEDIU 

CJ BV 
Operatorii de 

salubrizare 
OIREP 

POIM 
AFM 

OIREP 
Alte surse de 

finanțare 

2.15 

Informarea permanentă a 
cetățenilor cu privire la modul de 
gestionare a deșeurilor 
municipale, costurile activităților 
de gestionare, proiectele de 
îmbunătățire a infrastructurii 

Începând cu 2021 
APL 

ADI ISO MEDIU 
CJ BV 

Bugete locale 

3 
Colectarea separată a biodeșeurilor (prin îmbunătătirea compostării individuale și a colectării 
separate a biodeșeurilor) (acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente 

obiectivului 2) 

     

4 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

(acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 2) 

4.1. 
Tratarea întregii cantități de 
deșeuri biodegradabile colectate 
separat 

Începând cu 2024 

ADI ISO MEDIU 
Operatorii de 

salubrizare 
Operatorii 

instalațiilor de 
compostare/TMB 

Taxele/tarifele de 
salubrizare 

 

5 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 

5.1. 
Transportul tuturor categoriilor de 
deșeuri municipale colectate la 
instalații de tratare 

Permanent 

ADI ISO MEDIU 
Operatorii de 

salubrizare 
 

Taxele/tarifele de 
salubrizare 

 

6 
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 
(la măsurile de mai jos se adaugă și măsurile aferente obiectivului 2) 

6.1 

Realizarea unor instalații de 
tratare mecanică cuplate cu 
digestie anaerobă pentru deșeuri 
reziduale, cu capacitate totală 
estimată pentru tratare mecanică 
de 67.000 t/an și pentru digestie 
anaerobă de 30.000 t/an 

2024 
CJ BV 
APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 
AFM 

Alte surse de 
finanțare 

6.2 

Realizarea unor instalații de 
tratare mecanică cuplate cu 
biouscare pentru deșeuri 
reziduale, cu capacitate totală 
estimată de 11.500 t/an  

2024 
CJ BV 
APL 

ADI ISO MEDIU 

POIM 
AFM 

Alte surse de 
finanțare 

6.3 

Modificarea contractelor cu 
operatorii economici care asigură 
gestionarea deșeurilor stradale 
astfel încât deșeurile stradale a 
căror tratare este fezabilă din 
punct de vedere tehnic să fie 
predate spre tratare la instalațiile 
de tratare mecanice cuplate cu 
tratare biologică 

Începând cu 2024 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Operatori economici 
care asigură 
gestionarea 

deșeurilor stradale și 
operatorii instalațiilor 

de tratare 

- 

7 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

7.1 

Asigurarea 
coincinerării/valorificarii 
energetice a întregii cantități de 
RDF rezultate de la sortarea 
deșeurilor reciclabile și tratarea 
mecano-biologică 

Începând cu 2024 

APL 
ADI ISO MEDIU 

Instalații de 
valorificare termică  
Fabrici de ciment 

Investiți private 
Alte surse de 

finanțare  

8 Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate 

8.1. 
Asigurarea capacității de 
depozitare a întregii cantități de 
deșeuri care nu pot fi valorificate 

Permanent 

CJ BV 
ADI ISO MEDIU 

Operatorul 
depozitului 

Tarif de 
depozitare 

Alte surse de 
finanțare 

9 
Reducerea cantității de deșeuri municipale care ajunge în depozite (acest obiectiv este îndeplinit prin 
implementarea măsurilor aferente obiectivelor 2-7) 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

9.1. 

Depozitarea în depozite 
conforme doar a reziduurilor 
inerte din stradal și a reziduurilor 
nevalorificabile din instalațiile de 
tratare a deșeuriilor 

începând cu 2024 

ADI ISO MEDIU 

Operatorii 
instalațiilor de 
tratare a deșeurilor 

Operatorii de 
salubrizare 

Taxele/ tarifele 
de salubrizare 

10 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

10.1 

Asigurarea facilităților de 
depozitare anuale necesare 
(extinderea celor existente sau 
noi)  

La atingerea a 75% 
din capacitatea de 

depozitare existentă 

CJ BV 
ADI ISO MEDIU 

Operatori depozit 

Tarif de 
depozitare 

Alte surse de 
finanțare 

10.2 
Închiderea celulelor de depozitare 
pe măsura epuizării capacității și 
asigurarea monitorizării 

La atingerea 
capacitatii de 

depozitare existente 

ADI ISO MEDIU 
Operator depozit 

Fondul de 
închidere a 
depozitelor, 

constituit 
conform 

prevederilor 
legale 

10.3. 
Închiderea tuturor depozitelor 
neconforme 

2021 pentru Brașov, 
Făgăraș, Râșnov, 
Zărnești, Codlea 

Săcele  
2024 pentru Rupea 

UAT-urile reponsabile 
CJ BV 

ADI ISO MEDIU 

AFM (Făgăraș, 
Victoria, Râșnov, 
Zărnești, Codlea, 

Săcele) 
AFM, POIM 

(Rupea) 
Buget local sau 

alte fonduri  
(Brașov)  

11 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 

11.1 

Includerea în toate contractele de 
delegare a activității de colectare și 
transport a obligațiilor privind 
colectarea separată, stocarea 
temporară și asigurarea eliminării 
deșeurilor periculoase menajere  

Începând cu 2021 

 
ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 
Operatorii de 

colectare și transport 

Tarife/taxe de 
salubrizare 

11.2 

Construirea și operarea de centre 
de colectare pentru fluxurile 
speciale de deșeuri (deșeuri 
periculoase menajere, deșeuri 
voluminoase, deșeuri din 
construcții și demolări de la 
populație, deșeuri verzi etc.), cel 
puțin câte unul în fiecare oraș (în 
Brașov 2)  

2024 
CJ BV 

UAT-uri 
ADI ISO MEDIU 

AFM 
Alte surse de 

finanțare 
POIM 

11.3 

Aplicarea de penalități pentru 
neimplementarea colectării 
separate a deșeurilor periculoase 
menajere 

Începând cu 2021 

UAT-uri 
ADI ISO MEDIU 
Operatorii de 
colectare și 
transport 

Tarife/taxe de 
salubrizare 

12 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

12.1 

Includerea în toate contractele de 
delegare a activității de colectare și 
transport a obligațiilor privind 
colectarea separată, stocarea 
temporară și asigurarea pregătirii 
pentru reutilizare și a valorificării 
deșeurilor voluminoase 

Începând cu 2021 

ADI ISO MEDIU  
UAT-uri 

Operatorii de 
colectare și transport 

Tarife/taxe de 
salubrizare 

12.2 

Aplicarea de penalități pentru 
neimplementarea colectării 
separate a deșeurilor 
voluminoase 

Începând cu 2021 

UAT-uri 
ADI ISO MEDIU 
Operatorii de 
colectare și 
transport 

Tarife/taxe de 
salubrizare 

13 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare) 

13.1 

Realizarea de campanii de 
informare și conștientizare la nivel 
județean prin difuzarea de mesaje 
de interes public privind 
încurajarea utilizării în agricultură 
a compostului, inclusiv rezultat din 
compostarea individuală, a 
digestatului, după caz (anual, cel 
puțin o campanie la nivel județean) 

Permanent 
CJ BV 

Direcția agricolă 
Brașov 

AFM 
Buget 

locale/bugetul 
național 

Alte surse de 
finanțare 

14 Colectarea separată (de la populație și agenți economici) și valorificarea uleiului uzat alimentar 

14.1 

Campanii de informare și 
conștientizare a populației privind 
colectarea separată a uleiului 
alimentar uzat 

Permanent 
APL-uri 

Operatori colectori 

Bugete locale 
Finantări private 

AFM 
Ate surse de 

finanțare 

14.2 
Campanii de colectare a uleiului 
uzat alimentar 

Bianual 
APL-uri 

Operatori colectori 

Bugete locale 
Finantări private 

AFM 
Ate surse de 

finanțare 

14.3 

Asigurarea colectării uleiului uzat 
alimentar de la populație prin 
punctele de colectare ale fluxurilor 
speciale de deșeurilor 

Permanent 

APL-uri 
Operatorii de 

salubrizare 
Operatori colectori 

Taxe/tarife 
salubrizare 

Bugete locale 

15 Asigurarea infrastructurii de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile municipale  

15.1 

Inființarea în fiecare UAT a cel 
puțin un centru de colectare 
(poate fi comun cu cel pentru 
colectarea DEEE-urilor) prin aport 
voluntar a deșeurilor de deșeuri de 
hârtie și carton, sticlă, metal, 
materiale plastice, lemn, textile, 
ambalaje, deșeuri de baterii și 
acumulatori și deșeuri 
voluminoase, inclusiv saltele și 
mobilă etc 

Permanent 
APL-uri 

ADI ISO MEDIU 
 

Bugetele locale 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

16 
Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din domeniul deșeurilor 

16.1 
Participare la instruiri/grupuri de 
lucru comune în domeniul 
gestionării deseurilor municipale 

Permanent 
APM BV 

ADI ISO MEDIU 
UAT-uri 

Bugete locale 

17 
Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a deșeurilor 
municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al 
respectării prevederilor din autorizația de mediu 

17.1 
Participare la controale comune 
ale activităților privind gestionarea 
deșeurilor 

Permanent 
GNM Comisariatul 
Județean Brașov  

UAT-uri 
Bugete locale 

17.2 

Monitorizarea operatorilor 
economici autorizați de APL-uri 
pentru activități de gestionare a 
deșeurilor de ambalaje din 
deșeurile municipale 

Permanent 

GNM Comisariatul 
Județean Brașov  

UAT-uri 
 

Bugete locale 

18 Derularea de campanii de informare și educarea publicului privind gestionarea deșeurilor municipale 

18.1 

Derularea de campanii de 
informare și educarea publicului 
privind gestionarea deșeurilor 
municipale 

Permanent 
UAT-uri 

OIREP-uri 

Alte surse de 
finanțare 

Bugete locale 

19 Implementarea unui mecanism viabil financiar de plată a serviciului de salubrizare 

19.1 

Stabilirea mecanismului financiar 
de rambursare a costurilor nete 
pentru gestionarea deșeurilor de 
ambalaje din deșeurile municipale 
de la OIREP-uri 

2021 
ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 
Bugete locale 

19.2 

Incheiere de parteneriate și 
acorduri de colaborare cu cât mai 
multe OIREP-uri, operatori de 
valorificare/reciclare a deșeurilor 

2021 
ADI ISO MEDIU 

 UAT-uri 
OIREP-uri 

Bugete locale 
Alte surse de 

finanțare 

19.3 

Utilizarea sumelor colectate în 
urma aplicării instrumentelor 
economice din domeniul 
deșeurilor exclusiv pentru proiecte 
în domeniul deșeurilor 

2021 
ADI ISO MEDIU 

UAT-uri 
 

Bugete locale 

20 
Creșterea capacității UAT-urilor și ADI ISOMEDIU de monitorizare a contractelor de delegare a 
serviciilor de salubrizare 

20.1 

Determinarea prin analize a 
principalilor indicatori privind 
deșeurile municipale (indicatori de 
generare și compoziție pentru 
fiecare tip de deșeuri municipale și 
a potențialului de colectare 
separată a biodeșeurilor) 

2021 
ADI ISO MEDIU 
Operatorii de 

salubrizare 

Tarif/taxa de 
salubrizare 

20.2. 

Introducerea de cerințe clare de 
raportare a tuturor cantităților de 
deșeuri gestionate prin sistemul de 
salubrizare 

2021 
ADI ISO MEDIU 

 
Bugete locale 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

20.3 

Introducerea de indicatori de 
perfomanță concreți privind 
colectarea deșeurilor reciclabile, a 
deșeurilor biodegradabile și 
tratarea deșeurilor în cadrul 
contractelor de delegare a 
serviciilor de salubrizare 

2021 
ADI 

Operatorii de 
salubrizare 

Tarif/taxa de 
salubrizare 

 

Pentru categoriile și fluxurile speciale de deșeuri care fac obiectul PJGD Brașov dar a căror gestionare 

implică scheme și instalații de pe întreg teritoriu tării, planul de acțiune aferent este cel din PNGD.  

Tabel 2-5 Planul de acțiune pentru deseuri de construcții și demolări 

Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

1 Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări 

1.1 

Amplasarea de containere ptr DCD inerte în 
unele din locațiile în care sunt aduse și DEEE-
urile/ deșeurile voluminoase/ deșeurile 
periculoase menajere (cele înființate în 
localitățile urbane) 

Începând cu 
anul 2021 

UAT-uri 
ADI ISO MEDIU 

AFM 
Alte surse de 

finanțare  

1.2 

Inființarea de puncte de colectare și tratare în 

vederea valorificării materiale și/sau rambleierii 

a deșeurilor nepericuloase provenite din 

activități de construire, cel puțin câte unul pe o 

rază de 50 km 

Începând cu 
anul 2021 

UAT-uri 
Operatori privați 

AFM 
Alte surse de 

finanțare 
 

1.3 

Amenajarea de amplasamente pentru stocarea 

temporară a deșeurilor periculoase provenite 

din activitățile de construire, în vederea tratării, 

reciclării/valorificării și/sau eliminării lor 

ulterioare 

Incepând cu 
anul 2021 

UAT-uri 
Operatori privați 

AFM 
Alte surse de 

finanțare 
 

1.4 
Interzicerea depozitării la depozitele de deșeuri 
municipale a DCD valorificabile 

Începând cu 
2021 

Operatorul 
depozitului 

- 

1.5 
Intensificarea controlului din partea 
autorităților privind abandonarea DCD, minim o 
dată pe lună 

Începând cu 
2021 

UAT-uri 
ADI ISO MEDIU 

Bugetul de stat 

2 Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate 

2.1 Realizarea de depozite pentru deșeuri inerte 
Începând cu 

2021 
Operatori privați 

Investiții private 
Administrația 

Fondului pentru 
Mediu 

Alte surse de 
finanțare 

2.2 
Realizarea de depozite pentru deșeuri 
periculoase din CD 

Începând cu 
2021 

Operatori privați 

Investiții private 
Administrația 

Fondului pentru 
Mediu 

Alte surse de 
finanțare 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/Alți 
responsabili 

Sursă de 
finanțare 

3 Elaborare și aprobarea cadrului legislativ privind gestionarea DCD 

3.1. 
Stabilirea în modelele de autorizații de 

construcție/demolare a cerințelor specifice 

privind gestionarea deșeurilor de C-D 

2021 
UAT-uri 

CJ BV 
Bugete locale 

4 
Elaborarea cadrului instituțional și financiar-economic pentru stabilirea, încasarea și utilizarea garanției 
financiare care să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din CD 

4.1. 
HCL-uri/HCJ pentru încasarea la bugetul local 

ca venituri a cuantumul garanției financiare 
2021 

UAT-uri 
CJ BV 

Bugete locale 

5 Îmbunatarirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile din construcții și desființări 

5.1 

Publicarea pe site-ul UAT-urilor/afisarea la 
sediul Primăriilor a tuturor informațiilor care 
trebuie raportate privind DCD, inclusiv a 
modului corect de raportare 

2021 
UAT-uri 

CJ BV 
Bugete locale 

 

 

 Relații cu alte planuri și programe 

Prin PJGD Brașov sunt propuse soluții, care au fost pregătite în baza legislației europene, 
transpusă în legislația românească și a strategiilor naționale și regionale, precum: 

La nivel comunitar: 

- Al 7–lea Program de Acțiune pentru Mediu – 2020 “Să trăim bine în limitele planetei 
noastre” (“Living well, within the limits of our planet”); 

- Pachetul pentru economie circulară, pus în aplicare începând din 2018 prin adoptarea 
următoarelor Directive, intrate în vigoare la 4 iulie 2018, cu termen de punere în aplicare 
în termen de doi ani : 

o Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 
de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile 

o Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 
de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 

o Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 
de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri 

La nivel național: 

- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat cu Hotărârea de Guvern nr.942 din 
20.12.2017, publicată în Monitorul Oficial 11 din 02.01.2018; 

- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr. 870 din 06.11.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.750 din 04.12.2013; 

- Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) 

La nivel sectorial: 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României (2013-2020-2030) 
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- Planurile de Management Actualizate ale Spațiilor Hidrografice Olt, Buzău-Ialomița și 
Mureș; 

- Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
- Planurile de management al riscului la inundații ABA Olt, ABA Mureș și ABA Buzău-

Ialomița; 
- Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020; 
- Planul Național de Protecție a Apelor subterane împotriva poluării și deteriorării; 

În tabelul de mai jos se prezintă relația PJGD BV cu planurile și programele menționate:
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Tabel 2-6. Legislația europeană transpusă în legislația națională 

Plan/Program Obiective generale Obiective privind gestionarea deșeurilor Relația PJGD cu planul/ Modul în care 
PJGD ține cont de prevederile planului 

Al 7–lea Program de Acțiune pentru 
Mediu – 2020 

Scopul principal al programului este de a 
ghida acțiunile UE în domeniul protecției 
mediului și schimbărilor climatice până în 
2020 : “În 2050 noi vom trăi bine în limitele 
ecologice ale planetei. Prosperitatea 
noastră și sănătatea mediului rezultă 
dintr-o economie circulară inovativă unde 
nimic nu este irosit/aruncat și unde 
resursele sunt gestionate sustenabil.” 

▪ reducerea cantităților de deșeuri 
generate;  
▪ maximizarea reutilizării și reciclării;  
▪ limitarea incinerării la materialele care 
nu sunt reciclabile;  
▪ limitarea progresivă a depozitării la 
deșeuri care nu pot fi reciclate sau 
valorificate; 
▪ asigurarea implementării depline a 
obiectivelor politicii privind deșeurile, în 
toate statele membre.  

Prevederile PJGD BV sunt în concordanţă 
cu obiectivele stabilite prin PAM 7, planul 
conţinând măsuri privind prevenirea 
generării deșeurilor, reciclarea si 
valorificarea acestora, inclusiv 
valorificarea energetică.  
Reducerea emisiilor de carbon este 
posibila si printr-o gestionare mai eficienta 
a deșeurilor, in special a activităților 
generatoare de gaze cu  
efect de sera. In acest sens PJGD BV 
prevede reducerea cantităților de deșeuri 
depozitate, mai ales a celor  
biodegradabile (prin compostare, digestie 
anaerobă și tratare mecano-biologica).  
 

Pachetul pentru economie circulară Transformarea deșeurilor într-o resursă 
reprezintă cheia economiei circulare, noul 
concept de dezvoltare durabilă a statelor 
membre UE. Dacă se asigură recuperarea, 
reutilizarea și reciclarea deșeurilor și dacă 
deșeurile dintr-o industrie devin materie 
primă a altei industrii, se asigură trecerea 
la o economie circulară în care se 
gestionează sustenabil deșeurile și 
resursele sunt utilizate într-un mod 
eficient și durabil  

  

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 2018 

de modificare a Directivei 2008/98/CE 
privind deșeurile 

 

- asigurarea colectării separate a 
deșeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă 
și, începând din 1 ianuarie 2025, textile; 
- asigurarea unei ţinte de pregătire 
pentru reutilizarea şi reciclarea deșeurilor 
municipale pentru 2025 de minim 55 % din 
deșeurile generate, pentru 2030 de minim 
60 %, iar în 2035 de 65%.  
- asigurarea, până la 31 decembrie 2023, 
a reciclării la sursă a biodeșeurilor 
(compostarea individuală) sau colectării 
separate a acestora în vederea reciclării 
ulterioare; 

Planul de acțiune al PJGD BV prevede 
toate aceste măsuri, prin promovarea de 
investiții în sisteme de colectare separată 
a deșeurilor municipale (inclusiv a 
biodeșeurilor), in instalații de sortare 
avansată a deșeurilor reciclabile, de 
tratare a deșeurilor biodegradabile. Modul 
de atingere al țintelor și obiectivelor în 
cadrul PJGD BV ia în considerare doar 
materialele reciclabile care ies din stațiile 
de sortare și deșeurile biodegradabile 
colectate separat care intră în instalațiile 
de compostare și digestie anaerobă. 
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Plan/Program Obiective generale Obiective privind gestionarea deșeurilor Relația PJGD cu planul/ Modul în care 
PJGD ține cont de prevederile planului 

- asigurarea, până în 1 ianuarie 2025, a 
colectării separate a deșeurilor 
periculoase din deșeurile municipale 
- considerarea ca reciclate doar a 
materialelor care rezultă dintr-o instalație 
de sortare și merg într-una de reciclare, 
considerarea ca reciclate a biodeșeurilor 
care sunt tratate prin compostare sau 
digestie anaerobă (și din 1 ianuarie 2027, 
doar dacă biodeșeurile sunt colectate 
separat la sursă 
- Obligativitatea asigurării unor 
programe de prevenire a generării 
deșeurilor. 

PJGD BV propune un capitol separat 
dedicat prevenirii generării deșeurilor. 

Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 2018 

de modificare a Directivei 94/62/CE 
privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje 

Corelarea măsurilor de prevenire și 
gestionare eficientă cu instrumentele 
economice prevăzute de Directiva cadru a 
deșeurilor amendată cu Directiva (UE) 
2018/851 

PJGD BV propune măsuri pentru 
implementarea instrumentului economic 
„plătește pentru cât arunci”. 

Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 2018 

de modificare a Directivei 1999/31/CE 
privind depozitele de deșeuri 

 

- începând cu 2030 interdicția de a 
elimina pe depozite a deșeurilor care pot 
fi valorificate sau reciclate 
- până în 2035 o ţintă de reducere a 
cantităților deşeurilor eliminate în 
depozite, la 10% din cantitatea totală a 
deşeurilor municipale generate. 

PJGD BV propune măsuri pentru 
interzicerea depozitării deseurilor 
valorificabile și reciclabile și propune 
investiții pentru tratarea deșeurilor în 
vederea reciclării și valorificării energetice. 
Capacitățile instalațiilor sunt calculate 
astfel încât să fie atinsă ținta din 2035 
privind depozitarea deșeurilor 

Planul Național de Gestionare a 
Deșeurilor (PNGD) 

Principalele obiective ale Planului Național 
de Gestionare a deșeurilor (PNGD) 
constau în caracterizarea situației actuale 
în domeniu, identificarea problemelor 

Pentru județul Brașov, în cadrul PNGD sunt 
propuse următoarele investiții: 
▪ Investiții în extinderea sistemului de 
colectare separată și transport a deșeurilor 

Prin PJGD BV sunt propuse următoarele 
investiții: 

- Investiții în extinderea sistemului 
de colectare separată și transport 
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Plan/Program Obiective generale Obiective privind gestionarea deșeurilor Relația PJGD cu planul/ Modul în care 
PJGD ține cont de prevederile planului 

care conduc la managementul ineficient al 
deșeurilor, stabilirea obiectivelor și 
țintelor la nivel național și identificarea 
necesităților investiționale 

în valoare de cca 13,885 mil euro (5,444 
mil euro pentru colectarea deșeurilor 
reziduale, 5,803 mil euro pentru 
colectarea separată a deșeurilor reciclabile 
și 2,638 mil euro pentru colectarea 
separată a biodeșeurilor); 
▪ Construirea unei instalații de digestie 
anaerobă cu capacitate de 35.000 t/an; 
▪ Construirea unei instalații de tratare 
mecano-biologică cu capacitate de 65.000 
t/an; 
▪ Investiții în extinderea/construirea de 
noi capacități de depozitare în valoarea de 
1,922 mil euro; 
▪ Investiții pentru închiderea depozitelor 
neconforme în valoarea de 7,2 mil euro. 

(inclusiv transfer a deșeurilor), pentru 
colectarea deșeurilor reciclabile și a 
deșeurilor biodegradabile 
- Instalații de sortare a deșeurilor cu 
capacități totale de cca 52.500 t/an (a 
căror necesitate are la bază analiza 
situației reale întâlnite în cadrul stațiilor 
de sortare existente, a gradului lor de 
uzură fizică și tehnologică, precum și a 
faptului că sunt și instalații private între 
acestea)  
- Instalații pentru tratarea biodeșeurilor 
colectate separat: 
a. Instalație de compostare în sistem 

închis de capacitate 10.500 t/an 
(pentru zona vestică a județului, 
Victoria, Făgăraș, Rupea) 

b. Instalație de Digestie anaerobă cu 
capacitate de 69.000 t/an (pentru 
zona centrală și estică a județului, 
inclusiv municipiul Brașov) 

- Instalații pentru tratarea deșeurilor 
reziduale: 
a. Instalație TMB cu biouscare cu 

capacitate de 11.500 t/an (pentru 
zona vestică a județului, Victoria, 
Făgăraș, Rupea) 

b. Instalație TMB cu DA cu capacitate de 
67.000 t/an (pentru zona centrală și 
estică a județului, inclusiv municipiul 
Brașov) 
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Plan/Program Obiective generale Obiective privind gestionarea deșeurilor Relația PJGD cu planul/ Modul în care 
PJGD ține cont de prevederile planului 

Strategia Națională de Gestionare a 
Deșeurilor 2014-2020 (SNGD) 

Prioritățile României în ceea ce privește 
gestionarea și prevenirea deșeurilor, 
stabilite prin SNGD sunt:  
-  prioritizarea eforturilor în domeniul 
gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia 
deşeurilor  
- dezvoltarea de măsuri care să 
încurajeze prevenirea generării de deşeuri 
şi reutilizarea, promovând utilizarea 
durabilă a resurselor;  
- creşterea ratei de reciclare şi 
îmbunătăţirea calităţii materialelor 
reciclate;  
- promovarea valorificării deşeurilor din 
ambalaje, precum şi a celorlalte categorii 
de deşeuri;  
- reducerea impactului produs de 
carbonul generat de deşeuri;  
- încurajarea producerii de energie din 
deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi 
reciclate;  
- organizarea bazei de date la nivel 
naţional şi eficientizarea procesului de 
monitorizare;  
- implementarea conceptului de "analiză 
a ciclului de viaţă" în politica de gestionare 
a deşeurilor.  

 

Toate obiectivele vizează gestionarea 
deşeurilor  

 

PJGD BV a fost elaborat pe baza 
prevederilor stabilite în SNGD, conform 
prevederilor legale. Astfel:  

₋ prevederile PJGD BV respecta 
principiile ierahiei deşeurilor 
stabilind măsuri privind prevenirea, 
reciclarea, valorificare şi pe ultimul 
loc eliminarea deşeurilor  

₋ PJGD BV include Programul Județean 
privind Prevenirea Generării 
Deşeurilor  

₋ PJGD prevede creşterea ratei de 
reciclare la 50% in anul 2025 şi 
promovează valorificarea deşeurilor  

₋ PJGD BV stabilește măsuri care 
conduc la reducerea emisiilor GES 
(ex. prevenirea generării deşeurilor, 
colectarea separat şi tratarea 
deşeurilor biodegradabile, tratarea 
mecano-biologică a deşeurilor 
reziduale). În ceea ce priveşte 
deşeurile municipale, bilanţul 
emisiilor GES nete este negativ  

₋ PJGD BV stabilește măsuri prin care 
este încurajată producerea de 
energie din deşeuri care nu pot fi 
reciclate, respectiv valorificarea 
nergetică reziduurilor de tip RDF şi 
instalaţii de digestie anaerobă cu 
recuperare de energie.  
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Plan/Program Obiective generale Obiective privind gestionarea deșeurilor Relația PJGD cu planul/ Modul în care 
PJGD ține cont de prevederile planului 

Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020 (POIM) 
 

Conţine obiective tematice, priorităţi de 
investitii şi obiective specifice pe baza 
cărora sunt alocate fondurile europene. 
În cadrul acestui Program de finanțare, 
Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 
3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectul specific 3.1. 
Reducerea numărului depozitelor 
neconforme și creșterea gradului de 
pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 
România, dezvoltă condițiile specifice de 
accesare a fondurilor pentru dezvoltarea 
infrastructurii de management integrat al 
deșeurilor, fiind vizate, printre altele, 
următoarele tipuri de proiecte: 
A. Proiecte noi integrate/ individuale 
pentru consolidarea şi extinderea 
sistemelor de management integrat al 
deşeurilor, cu respectarea ierarhiei 
deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru 
reutilizare, reciclare, alte metode de 
valorificare inclusiv tratare şi eliminare): 
închiderea și reabilitarea de depozite 
neconforme şi deschiderea/extinderea de 
noi depozite, implementarea sistemelor 
de colectare separată; construcţia de 
instalații de transfer și instalații pentru 
valorificarea/tratarea deșeurilor, 
platforme de compostare şi unități de 

Operațiunile care se pot dezvolta în cadrul 
acestor acțiuni cuprind printre altele: 

— Plan Județean pentru Gestionarea 
Deșeurilor/ actualizare Master Planul 
Județean (după caz); 

— elaborare aplicație de finanțare, 
inclusiv documente suport (Studiu de 
Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, 
Analiza Instituțională, Evaluarea 
Impactului asupra Mediului etc), 
precum și documentație/documentații 
de atribuire pentru contractele de 
servicii, lucrări și furnizare; 

— implementarea/extinderea sistemelor 
de colectare separată a deșeurilor 
provenite de la gospodării; 

— constucția de centre de colectare 
pentru pregătirea pentru reutilizare a 
deșeurilor; 

— construcţia/modernizarea stațiilor de 
transfer, stațiilor de sortare, stațiilor de 
compostare şi achiziția de unități de 
compostare individuală; 

— construcţia/modernizarea instalațiilor 
de tratare mecano-biologică; 

— constucția de instalații de digestie 
anaerobă pentru biodeșeuri colectate 
separat la sursă; 

— închiderea și reabilitarea de depozite 
neconforme, inclusiv a sistemului de 

Consiliul Județean are în derulare 

contractul de servicii pentru „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor din 

Județul Brașov – servici de aconsultanță și 

asistențătehnică pentru elaborarea și 

implementarea proiectului cu 

următoarele obiective: 

1. Revizuire Master Plan 
2. Elaborarea Studiului de Fezabilitate și 

Elaborarea Cererii de Finanțare 
3. Asistarea și sprijinul personalului 

Unității de Implementare a 
Proiectului 

4. Elaborarea documentațiilor tehnice 
pentru Proiect SMID 

5. Intocmirea documentațiilor de 
atribuire a contractelor de achiztii 
publice din cadrul Proiectului 

6. Asigurarea Asistenței Tehnice din 
partea Proiectantului pe perioada de 
executie a lucrărilor 

7. Asigurarea Asistenței tehnice pentru 
delegarea operării instalațiilor 
realizate prin Proiect către operatorii 
finali 

8. Managementul de proiect 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
ADI ISO Mediu Brașov prin Consiliul 
Județean Brașov, membru al ADI, este 
solicitantul eligibil recomandat în cadrul 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

39 

Plan/Program Obiective generale Obiective privind gestionarea deșeurilor Relația PJGD cu planul/ Modul în care 
PJGD ține cont de prevederile planului 

compostare individuală, staţii de tratare 
mecano-biologică ş.a.:  
A1. Proiecte noi integrate a căror pregătire 
a fost derulată în perioada 2007-2013, dar 
nu au fost finalizate în timp pentru 
demararea implementării (în acord cu 
prevederile PNGD)  
A2. Proiecte noi integrate/ individuale în 
acord cu prevederile PNGD și care să fie 
complementare, după caz, investițiilor 
deja realizate, contribuind astfel la 
sustenabilitatea sistemelor de 
management integrat în vederea 
conformării cu prevederile directivelor 
aplicabile sectorului 

colectare a levigatului, a sistemului de 
extragere a biogazului; 

— deschiderea/extinderea de noi 
depozite; 

— asistenţă pentru managementul 
proiectelor, supervizare și publicitate 
(inclusiv conştientizarea publicului si 
studii privind colectarea separata a 
biodeseurilor) etc;  

— consolidarea capacităţii instituţionale 
a beneficiarilor în domeniul sistemelor 
integrate de management al 
deşeurilor, ca parte integrantă a 
proiectelor individuale (întărirea 
capacității instituționale a 
beneficiarilor prin organizarea 
sesiunilor de instruire/training, inclusiv 
“on the job training” în sectorul de 
management integrat al deșeurilor 
(studiu de fezabilitate, analiza cost 
beneficiu, evaluarea impactului asupra 
mediului, evaluarea cererilor de 
finanțare, gestionarea nămolului etc)  

 

Ghidului POIM în vederea obținerii 
finanțării pentru proiecte de tip A.1. 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltare 
Durabilă a României (2013-2020-2030) - 
SNDD 

În cadrul SNDD este vizată atingerea 
următoarelor obiective strategice:  
- Orizont 2020: Atingerea nivelului 

mediu actual al ţărilor UE la principalii 
indicatori ai dezvoltării durabile.  

- Orizont 2030: Apropierea 
semnificativă a României de nivelul 

În cadrul strategiei sunt prezentate 
obiective care privesc gestionarea 
deșeurilor:  
o reducerea până la 2,4 milioane tone 
cantitatea anuală a deșeurilor 
biodegradabile depozitate;  

PJGD BV propune masuri de reciclare a 
deșeurilor valorificabile, de stabilizare din 
punct de vedere organic a deşeurilor 
biodegradabile (prin compostare, 
fermentare, tratare mecano-biologica), 
depozitarea numai a deșeurilor supuse în 
prealabil unor operații de tratare şi 
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Plan/Program Obiective generale Obiective privind gestionarea deșeurilor Relația PJGD cu planul/ Modul în care 
PJGD ține cont de prevederile planului 

mediu din acel an al SM ale UE din 
punctul de vedere al indicatorilor 
dezvoltării durabile.  

 

o un grad de recuperare a materialelor 
utile din deșeurile de ambalaje pentru 
reciclare sau incinerare  
o reducerea numărului de zone poluate 
istoric;  
o crearea a 30 sisteme integrate de 
gestionare a deșeurilor;  
o închiderea a 1.500 depozite mici situate 
în zone rurale şi a 150 depozite vechi în 
zonele urbane.  

 
 

închiderea tuturor depozitelor 
neconforme.  

Planurile de Management Actualizate ale 
Spațiilor Hidrografice Olt, Buzău-Ialomita 
și Mureș 

Scopul acestor planuri este implementarea 
Directivei Cadru Apă (art. 13 şi anexa VII) 
în vederea gospodăririi echilibrate a 
resurselor de apă, precum şi protecţiei 
ecosistemelor acvatice, având ca obiectiv 
principal atingerea unei „stări bune” a 
apelor de suprafaţă şi subterane.  

 

Aplicarea unor măsuri specifice pentru 
domeniul deşeuri, în vederea conservării, 
protecţiei şi atingerii stării bune a apelor 
de suprafaţă şi subterane  

 

PJGD BV va contribui la reducerea poluării 
corpurilor de apă ca urmare a depozitării 
necontrolate şi aruncării ilegală a 
deşeurilor, prin măsuri care prevăd 
colectarea separată, reducerea 
semnificativă a deşeurilor depozitate şi 
pre-tratarea deşeurilor reziduale inaintea 
depozitării.  

 

Strategia Națională privind Schimbările 
Climatice 2013-2020 (SNSC) 

Obiectivele SNSC sunt: 
- reducerea cu 20% a emisiilor de GES 
comparativ cu nivelul de referinţă 
înregistrat în 1990,  
- atingerea procentului de 24% din 

consumul de energie provenită din 
resurse regenerabile (comparativ cu 
ținta de 20% stabilită la nivel 
european),  

Obiectivele specifice pentru sectorul 
deșeuri:  
- Promovarea prevenirii generării 

deșeurilor  
- Creșterea gradului de reutilizare sau 

reciclare a materialelor incluse în 
fluxul de deșeuri, reducerea volumului 
de material ce trebuie gestionat drept 
deșeuri prin promovarea proceselor 
de simbioză industrială și aplicarea 

Prevederile PJGD BV sunt in concordanţă 
cu obiectivele stabilite prin SNSC, planul 
conţinând măsuri privind prevenirea 
generării deșeurilor, reutilizarea, 
reciclarea si valorificarea acestora.  
Pentru deșeurile biodegradabile PJGD BV 
stabilește masuri privind colectarea 
separată a acestora şi tratarea acestora in 
instalații de compostare si digestie 
anaerobă cu recuperare de energie.  
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- creşterea cu 20% a eficientei 
energetice  

 
 

conceptului de eficiența resurselor în 
gestionarea durabilă a deșeurilor  

- Colectarea separată a deșeurilor  
biodegradabile şi compostarea lor  

- Producerea energiei din deșeuri prin 
combustie  

 

De asemenea, PJGD BV prevede tratarea 
deșeurilor reziduale (colectate in amestec) 
in instalații TMB cu valorificarea 
energetică a unei părți semnificative din 
materialele rezultate (RDF).  

Planurile de management al riscului la 
inundații ABA Olt, ABA Mureș și ABA 
Buzău-Ialomița 

Scopul PMRI este gestionarea riscului la 
inundaţii prin aplicarea unor politici, 
proceduri şi practici având ca obiective 
identificarea riscurilor, analiza şi 
evaluarea lor, tratarea, monitorizarea şi 
reevaluarea riscurilor în vederea 
reducerii acestora astfel încât 
comunităţile umane, toţi cetăţenii, să 
poată trăi, munci şi să-si satisfacă nevoile 
şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social 
durabil.  

Sunt stabilite obiective de management 
al riscului la inundaţii pentru zonele 
identificate ca având un risc potenţial 
semnificatov la inundaţii în care există 
depozite de deşeuri avânduse în vedere 
reducerea potenţialelor efecte negative 
ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, 
mediu, patrimoniu cultural şi activitatea 
economică.  

 

În PJGD BV sunt stabilite criteriile minime 
pentru alegerea amplasamentelor inclusiv 
cerinţa ca amplasamentele viitoarelor 
instalaţii tratare a deşeurilor să nu fie 
situate în zone expuse la inundaţii.  

 

Strategia Națională și Planul de Acțiune 
pentru Conservarea Biodiversității 2013-
2020 (SNPACB) 

Prin SNPACB, România își propune, pe 
termen mediu, următoarele direcții de 
acțiune (DA):  
DA 1: Stoparea declinului diversității 
biologice reprezentată de resursele 
genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi 
refacerea sistemelor degradate  
DA 2: Integrarea politicilor privind 
conservarea biodiversității în toate 
politicile sectoriale  
DA 3: Promovarea cunoștințelor, 
practicilor şi metodelor inovatoare 
tradiționale şi a tehnologiilor curate ca 

n.a. PJGD BV va contribui la stoparea declinului 
şi conservarea diversității biologice prin 
masurile propuse pentru îmbunătățirea 
sistemului actual de gestionare a 
deşeurilor respectiv: închiderea tuturor 
depozitelor neconforme, prevenirea 
generării deşeurilor si implementarea unui 
sistem corespunzător de salubrizare.  
În activităţile de gestionare a deşeurilor 
ponteţialul impact negativ asupra 
biodiversităţii îl reprezintă operarea 
instalaţiilor de deşeuri și cantitățile reduse 
de deșeuri valorificate.  
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măsuri de sprijin pentru conservarea 
biodiversității ca suport al dezvoltării 
durabile  
DA 4: Îmbunătățirea comunicării și 
educării în domeniul biodiversității  

 

În aceste sens PJGD BV stabileşte criterii 
minime care trebuie îndeplinite la 
selectarea amplasamentelor inclusiv 
aspecte privind conservarea biodiversităţii 
și ținte de valorificare a deșeurilor.  

 

Planul Național de Protecție a Apelor 
subterane împotriva poluării și 
deteriorării 

Scopul planului este de a stabili măsurile 
specifice necesare pentru prevenirea și 
controlul poluării apelor subterane, în 
vederea atingerii obiectivelor de mediu 
ce cuprind, în principal, criterii pentru 
evaluarea stării chimice bune a apelor 
subterane și criterii pentru identificarea și 
inversarea tendințelor crescătoare 
semnificative și durabile, precum şi 
pentru definirea nivelurilor de pornire 
pentru inversarea tendințelor.  

 

n.a. PJGD BV va contribui în principal la 
controlul poluării apelor subterane prin 
masurile care prevăd colectarea, tratarea 
si eliminarea corespunzătoare a 
deşeurilor.  
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Proiecte existente privind gestionarea deșeurilor 

Până la implementarea proiectului mai sus menționat, sunt încă funcționale câteva alte proiecte, 

realizate prin fonduri PHARE CES (2003-2006), dar și proiecte proprii ale operatorilor de 

salubrizare. Aceste proiecte sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2-7 Proiecte existente de gestionare a deșeurilor 

Denumire proiect Componente ale 
proiectului 

Capacităti 
proiectate 

Localități 
arondate 

Stadiul funcționării 

Centru zonal de 
colectare 
selectivă, 
compactare și 
valorificare a 
deșeurilor în 
comuna Prejmer 

Stație de transfer 
Stație de sortare 
Echipamente de 
colectare selectiva 
Unităti de compostare 
individuală 

20.000 t/an 
deșeuri sortate și 
transferate 

Prejmer, 
Târlungeni, 
Budila, Teliu, 
Vama Buzăului  

In operare, operator 
SC Hidro Sal SA  

Proiect regional 
pentru 
implementarea 
unui sistem 
eficient de 
gestionare a 
deșeurilor Eco-
Sistem Victoria 

Stație de sortare, statie 
de transfer 
Statie de compostare 
Echipamente de 
colectare selectivă 

4800 t/an  
 
4.000 t/an 
 

oraș Victoria, 
Arpaș, Ucea, 
Vistea, Drăguș, 
Sâmbăta, 
Cărțișoara 

In operarea, operator 
SC ECOSISTEM 
Victoria SA 

Stație de transfer 
Râșnov 

Stație de transfer 20.000 t/an Râșnov, Bran, 
Zărnești, Șinca, 
Vulcan, Cristian, 
Poiana Mărului 

În conservare, proiect 
privat (SC FIN-ECO 
SA)  

Sistem de 
gestionare a 
deșeurilor 
menajere în zona 
turistică Bran 

Platforme de 
depozitare, 
Echipamente de 
colectare selectivă și 
reziduală 
Mașini de colectare 

- Zona turistică 
Bran 

In operare, 
operatorul public SC 
Utilități Publice Bran 
SRL 

Managementul 
deșeurilor în 
comunele 
Augustin și 
Ormeniș 

Platforme de 
depozitare, 
Echipamente de 
colectare selectivă și 
reziduală 
Mașini de colectare 
Unități de compostare 
individuale 

- Augustin și 
Ormeniș 

In operare, 
operatorii: S.C.  
RECYCLING GRUP 
SERVICE S.R.L. 
 

Sistem de 
colectare și 
transport al 
deșeurilor 
menajere pe raza 
comunelor Recea, 
Lisa și Voila 

Platforme de 
depozitare, 
Echipamente de 
colectare selectivă și 
reziduală 
Mașini de colectare 

- Recea 
Lisa 
Voila 

In operare, 
operatorul , SC 
ECOSAL RE-LI_VO SA 

Sistem de 
colectare și 
transport deșeuri 
menajere pe raza 

Platforme de 
depozitare, 

- Șercaia, Șinca, 
Șinca Nouă, 
Comăna, Părău și 
Mândra 

În operare, 
operatorul SC 
Comprest SA 
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Denumire proiect Componente ale 
proiectului 

Capacităti 
proiectate 

Localități 
arondate 

Stadiul funcționării 

comunelor 
Șercaia, Șinca, 
Șinca Nouă, 
Comăna, Părău și 
Mândra 

Echipamente de 
colectare selectivă și 
reziduală 
 

Deschidere punct 
de colectare si 
selectare a 
deseurilor 
reciclabile 
in cladiri existente 

Hala sortare deșeuri 
reciclabile 

10 t/lună Oraşul Rupea, 
Ticuşu, Homorod, 
Jibert, Racoş, 
Caţa şi Ungra 

Serviciul Public 
Rupea SRL (proiect 
privat, în procedură 
de reglementare) 
Funcționare până la 
intrarea în funcțiune 
a SMID Brașov 

 

 

3. ASPECTE RELEVANTE PRIVIND STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI ȘI A EVOLUȚIEI 

SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS 

 

Pentru evaluarea efectelor potențiale asupra mediului care urmare a implementării PJGD Brașov 

este necesară o analiză preliminară a stării actuale a mediului, identificând aspectele de mediu 

relevante și receptorii sensibili care pe de o parte ar putea să nu mai facă față unor situații de 

stres adiționale și cumulative iar pe de altă parte sunt afectați de sistemul actual de gestionare a 

deşeurilor fiind necesare măsuri de îmbunătăţire. 

Astfel, în această secţiune este prezentată: 

▪ Situaţia actuală a factorilor de mediu la nivelul jud. Brașov şi evaluarea sensibilității acestora, 

▪ Situaţia actuală a gestionării deşeurilor, 

▪ Evoluţia mediului în situaţia neimplementării PJGD Brașov. 

 

 Situația actuală a stării mediului 

12.1 Caracteristici fizice și geografice ale județului Brașov 

Așezare și suprafață 

Judeţul Braşov este situat între 45º23'44" – 46º12'12" latitudine nordică şi 24º39'44" – 26º6'11" 

longitudine estică și face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru (împreună cu județele Alba, 

Mureș, Covasna, Harghita și Sibiu). 

Judeţul Braşov se învecinează cu 8 judeţe: Argeş la Sud-Vest, pe o distanţă de 72 km, Dâmboviţa 

la Sud, pe o distanţă de 15 km, Prahova la Sud-Est, pe o distanţă de 73 km, Buzău în extremitatea 

Sud-Estică, pe o distanţă de 2 km, Covasna la Est, pe o distanţă de 144 km, Harghita la Nord, pe 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

45 

o distanţă de 35 km, Mureş la Nord-Vest, pe o distanţă de 28 km, Sibiu la Vest, pe o distanţă de 

88 km. Suprafața totală a județului Brașov este de 5.3616 km2 

 

 

Figura 3-1. Harta hipsometrică (a formelor de relief) a județului Brașov 

 

Din punct de vedere administrativ la nivelul anului 2018 în județul Brașov existau 4 municipii 

(Brașov, Codlea, Făgăraș, Săcele), 6 orașe (Ghimbav, Predeal, Râșnov, Rupea, Victoria, Zărnești) 

și 48 de comune. Conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și 

menționate în Anexa la Ordinul 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot 

depozita deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor 

prevederi ale HG 349/2005, la nivelul județului Brașov nu există comunități izolate. 

 

 

6 Institutul Naţional de Statistică, Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială. 
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Populația 

În perioada de analiză 2013-2019, raportările Institutului Național de Statistică arată o scădere 

continuă a populației în mediul urban și o creștere în mediul rural, ultimii 5 ani.  

Tabelul de mai jos prezintă evoluția populației din județul Brașov în perioada 2013-2019, pe medii 

de rezidență. 

Tabel 3-1. Evoluția populației rezidentă, pe medii de rezidență, la 1 iulie-județul Brașov 

Anii 
Total Urban Rural 

număr persoane număr persoane % număr persoane % 

2013 550.863 395.654 71,82 155.209 28.17 

2014 551.081 394.791 71,63 156.290 28,36 

2015 551.151 393.420 71,38 157.731 28,61 

2016 550.962 391.297 71,02 159.665 28,97 

2017 551.059 389.835 70,74 161.224 29,25 

2018 551.787 389.547 70,59 162.240 29,40 

2019 552.193 389.254 70,49 162.939 29,51 
(Sursa: INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: POP106A, ianuarie 2020) 

Densitatea populaţiei în județul Brașov, pentru anul 2018 a fost de 102,79 loc/km2, valoare peste 

densitatea populației la nivel de regiune 68,34 de loc/km2 și peste media valorii naționale; 

această valoare este explicată prin gradul de urbanizare ridicat din zona metropolitană a 

municipiului Brașov. Evoluția densităților se poate urmări în Tabelul 3-2. 

Tabel 3-2. Densitatea populației, anul 2018 

Densitate populație Nr. locuitori/km2 

România 82,18  

Regiunea Centru 68,34 

Județul Brașov 102,79 

(Sursa: TEMPO-Online-INSSE, Institutul Naţional de Statistică, Repere economice și sociale regionale: Statistică 

teritorială.) 

 

Relieful 

Judeţul Braşov ocupă cea mai mare parte a depresiunilor Braşov şi Făgăraş, unităţile de relief 

având altitudini cuprinse între 400 m (în talvegul Oltului, la ieșirea din judeţ) şi 2.544 m (în Vârful 

Moldoveanu). La nivelul judeţului Brașov se întâlnesc următoarele formaţiuni muntoase:  

- lanţul munţilor înalţi care trec de 1.750 m altitudine şi anume M. Făgăraş, M. Piatra Craiului, 

M. Bucegi, M. Postăvaru, M. Piatra Mare şi M. Ciucaş; 

- lanţul munţilor scunzi între 800 şi 1.750 m cuprins de munţii Întorsura Buzăului, Dârstelor, 

Tâmpa, Poiana Braşovului, Codlei şi Perşani; 

- lanţul depresiunilor şi a dealurilor, situat între 450 şi 700 m – în componenţa acestora intrând 

Câmpia Bârsei, ce cuprinde depresiunile Zărneşti – Tohan, Vlădeni şi culoarul Măieruş, urmată 

de Câmpia Făgăraşului cu depresiunea Homoroadelor şi Colinele Târnavelor; 
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- zona de luncă însoțește cursurile principalelor râuri, în special al Oltului, și reprezintă 

aproximativ 3% din suprafața județului. 

Principalele altitudini muntoase prezente la nivelul județului sunt:  

- Munții Făgăraș, vâful Negoiu – 2.535 m; 

- Munții Bucegi, vârful Omu – 2.505 m; 

- Munții Piatra Craiului, vârful Piscul Baciului – 2.238 m; 

- Munții Piatra Craiului, vârful Zbirii – 2.231 m; 

- Munții Ciucaș, vârful Ciucaș – 1.954 m. 

 

Clima 

Din punct de vedere climatic, județul Brașov se încadrează în zona temperat – continentală, mai 

precis între clima temperată de tip oceanic și cea temperată de tip continental, cu valori medii 

anuale ale temperaturii aerului variind de la 0°C în zona montană la 8°C în zonele mai joase.  

Vânturile sunt puternic influențate de relief atât în privința direcției cât și a vitezei. Zona este 

supusă iarna unor invazii de aer rece şi umed, venit din Nordul şi Nord–Vestul Europei, care aduce 

zăpadă şi ger. Vânturile dominante, cu frecvenţa cea mai mare, sunt cele din Nord – Vest. 

Vânturile locale sunt brizele de munte şi Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) care se manifestă 

la începutul primăverii, în special în depresiunile de la poalele munţilor. Vara predomină vânturile 

oceanice umede din Vestul Europei, care determină ploile bogate din acest anotimp. 

Vârful temperaturilor înregistrate de-a lungul timpului a fost de 39,50°C în anul 1951, iar cea mai 

scăzută temperatură – 38,50°C, a fost înregistrată în iarna anului 1942. Cantitatea medie 

multianuală de precipitații este de 661,5 l/mp, în funcţie de anotimp, depășeşte în general media 

pe țară. 

Precipitațiile sunt neuniform repartizate cu valori mai mari pe versantele vestice, și cu o scădere 

a lor dinspre Vest spre Est. Media anuală a precipitațiilor este de 600 mm/an. Durata medie a 

menținerii stratului de zăpadă este de 63 de zile. 

 

Geologie și hidrogeologie 

Teritoriul judeţului Braşov, din punct de vedere morfostructural este clasificat în totalitate în zona 

carpatică orogenică, formată prin cutarea zonelor sedimentare Mezozoic şi Neozoic, împreună 

cu stratul cristalin vechi de bază de vârstă Paleozoică şi Precambriana. Cu trasături generale 

unitare, acest ansamblu morfostructural este diferenţiat în trei categorii principale: munţi, 

depresiuni şi dealuri.  

Zona montană acoperă aproximativ 40% din totalul suprafeţei judeţului şi zona de podişuri –

câmpii – podişuri aproximativ 60%. Diferenţa de nivel înregistrează valoarea maximă de 2.144 m 
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în extremitatea Sud –Vestică a judeţului (2.544 m Vf. Moldoveanu şi 400 m lunca râului Olt), puţin 

în aval de satul Ucea de Jos.  

Formată în urma erupţiilor neogene, unitatea structurală vulcanică, cuprinde doar câteva culmi 

cu aglomerate andezitice ce prelungesc Munţii Harghita către Depresiunea Homoroadelor şi 

rocile bazaltice din Nord – Estul Munţilor Persani. Din punct de vedere seismic, în interiorul 

arcului carpatic se găseşte o parte din marea depresiune tectonică a Braşovului, constituită din 

formaţiuni sedimentare fluvio – lacustre levantin superior – cuaternare.  

A patra unitate structurală ce intră în alcătuirea judeţului Braşov aparţine Depresiunii 

Transilvaniei şi este alcătuită din formaţiuni sedimentare (nisipuri, pietrişuri, marne, argile, 

conglomerate, tufuri) de vârstă miocenă, la care se adaugă formaţiunile fluviale (terase, lunci, 

piemonturi) de vârstă cuaternară. Acestea se dispun peste un fundament cristalin, fracturat şi 

scufundat la peste 1.000 m. 

Din punct de vedere hidrogeologic, se diferenţiază două tipuri de strate acvifere: strate acvifere 

în formaţiuni poroase – nisipuri respectiv strate acvifere locale sau discontinue în roci cu 

granulaţie grosieră (pietrişuri, nisipuri, conglomerate, argile). 

Teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic al Oltului, care străbate judeţul pe o 

lungime de circa 210 km, de la confluenţa Râului Negru până la confluenţa cu pârâul Ucea. Între 

aceste limite Oltul primeşte numeroşi afluenţi dintre care mai importanţi sunt: Homorodul, 

Târlungul, Ghimbaşelul, Bârsă, Vulcăniţa, Hamaradia, Berivoiul, Ucea etc. Râul Olt are la intrarea 

în judeţ o suprafaţă de bazin de 4.105 km2 şi o lungime de 131 km, iar la ieşire de 9.974 km2 şi 

respectiv 339 km; panta medie a râului pe acest tronson este de 0,45%. 

În ceea ce privește situația lacurilor la nivelul județului Braşov există puţine lacuri naturale. Dintre 

acestea cel mai însemnat este Urlea, situat în Munții Făgăraş, în circul glaciar din bazinul superior 

al Pojortei. Are suprafaţa de 0,20 ha şi adâncimea maximă de 4,0 m.  

Lacul de acumulare de la Săcele, pe Târlung, cu un volum de 13,8 mii m3 şi o suprafaţă de 123 ha 

la nivelul normal de retenţie.  

În funcţie de condiţiile geologice (natura rocilor care înmagazinează apă), se pot deosebi două 

zone principale a resurselor de apă subterană: zona montană, unde stratul acvifer se află de 

regulă la adâncime și zona joasă (care include şesurile depresionare ale Braşovului şi Făgăraşului, 

lunca şi terasele Oltului) unde stratul acvifer este foarte larg. Resursele de apă subterană sunt 

considerabile şi pot aduce o contribuţie substanţială la satisfacerea necesarului de apă potabilă, 

industrială a judeţului Braşov. 

 

Solul 
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Suprafața administrativă a județului Brașov este de 536.309 ha, ponderea principală fiind 

reprezentată de terenuri agricole și terenuri cu vegetație forestieră, terenurile neagricole 

ocupând o pondere mică. Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi 

modul de manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, 

terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de medie de bonitare 

(clasa I: 81 - 100 puncte, clasa a V-a: 1 - 20 puncte).  

Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosinţele agricole. Numărul 

de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune complexă de cunoaştere aprofundată a unui 

teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă ale unor plante de cultură 

date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale. 

 

Resurse 

Județul Brașov dispune de bogate și variate resurse naturale. 

Resurse naturale neregenerabile: 

În strânsă legătură cu condiţiile geologice şi geomorfologice, subsolul judeţului Braşov, este lipsit 

de resurse energetice (petrol, gaze).  

Singurele resurse valorificabile şi exploatate pe plan local sunt: 

- apele minerale în majoritate exploatate, din Carpaţii Orientali; 

- resursele de roci sedimentare, mai ales cele detritice; 

- pietrişuri şi nisipuri din albiile principalelor cursuri de apă ale judeţului, exploatate pentru 

balast şi materiale de construcţii; 

- roci magmatice precum bazaltul, roca neovulcanică cu textură masivă sau vacuolară; 

- mineralizaţii metalifere – de plumb, zinc, cupru, fier, nichel, platină ș.a. 

Resursele naturale regenerabile: 

Vegetaţia caracteristică judeţului Braşov este condiţionată de formele de relief variate ale 

judeţului şi de elementele pedo-climatice, întâlnindu-se o dispunere etajată a acesteia, dinspre 

zona de podiş spre cea munte. Pe teritoriul judeţului Brașov există mai multe categorii de resurse 

naturale regenerabile cum ar fi: apa, solul, flora şi fauna sălbatică. 

Resurse de apă 

Resursele de apă cuprind potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă şi subterane, în 

regim natural şi amenajat, din care se asigură necesarul de alimentare a diverselor folosinţe.  

Resursele de apă subterană sunt considerabile şi pot aduce o contribuţie substanţială la 

satisfacerea necesarului de apă potabilă, industrială a judeţului Braşov. Resursele de apă de 

suprafaţă: apele de suprafataţă au lungimea totală de 2.147 km, ocupând o suprafaţă de 2.337 

de hectare. Alte suprafeţe de ape ocupă 770 de hectare şi sunt reprezentate de lacurile glaciare 
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din Munţii Făgăraşului (Urlea, Podragul) şi de lacurile artificiale (acumulările Tărlung – Săcele şi 

Dopca, Viştea, Hamaradia). Cursurile de apă care izvoresc şi/sau traversează judeţul Braşov 

aparţin în marea majoritate bazinului hidrografic Olt (94% din lungimea totală a cursurilor de 

apă), 3% din lungimea cursurilor de apă din judeţ aparţin bazinului hidrografic Siret, 2% din 

lungimea cursurilor de apă aparţin bazinului hidrografic Mureş, iar 1% din lungimea cursurilor de 

apă aparţin bazinului hidrografic Buzău-Ialomiţa. 

Resursa sol 

Resursele solului sunt determinate de calitatea acestuia şi de factorii limitativi care îl afectează. 

Bogăţia solului este dată de existenţa a 281.251 ha teren agricol, din care: 42,85% teren arabil; 

56,69% păşuni şi fâneţe; 0,47% vii şi livezi; terenuri cu vegetaţie forestieră însumează 206.466 

ha. În privinţa clasei de calitate a solurilor menţionăm că în judeţul Braşov predomină clasa a III-

a şi a IV-a de calitate, totalizând 85% din totalul agricol în timp ce clasele a I-a şi a II-a reprezintă 

10% din totalul agricol. Factorii limitativi care afecteză solul din judeţul Braşov sunt: eroziune, 

alunecări de teren, acidifiere, compactare, exces de umiditate etc. Conform împărţirii Europei în 

regiuni biogeografice, judeţul Braşov se află la interferenţa a două zone, alpină şi continentală. 

Resurse floră și faună 

Habitatele naturale întâlnite sunt: habitate acvatice şi terestre formate din păduri şi pajişti. 

Fauna cuprinde principalele specii de mare interes cinegetic existente pe teritoriul României: 

mamifere (capra neagră, cerbul, mistreţul, vulpea, lupul, iepurele) şi păsări. La acestea se adaugă 

o mare diversitate de reptile şi amfibieni, iar în lacuri şi râuri abundă speciile piscicole (scobari, 

păstrăvi, cleni, mrene, ştiuci, somn ş.a.). 

 

12.2 Apele subterane 

În alcătuirea resurselor de apă ale judeţului Braşov intră, pe de o parte, apele subterane (freatice 

şi de adâncime), iar pe de altă parte, apele de suprafaţă, adică reţeaua de râuri şi lacuri naturale 

şi artificiale.  

Apele subterane-freatice se definesc, în funcţie de condiţiile geologice, pe două zone: cea 

montană, unde stratul acvifer se află de regulă la adâncime, şi cea joasă (incluzând şesurile 

depresionare ale Braşovului şi Făgăraşului, lunca şi terasele Oltului), unde stratul acvifer este 

bogat şi prezintă calităţi corespunzătoare unei utilizări diversificate.  

Resursele de apă subterana sunt considerabile și pot aduce o contribuție substanțială la 

satisfacerea necesarului de apă potabilă, industrială, etc., a județului Brașov. 

În repartiția teritorială a resurselor de apă subterană, în funcție de condițiile geologice se pot 

deosebi 2 zone: 

▪ zona montană, unde stratul acvifer se află de regulă la adâncime;  
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▪ zona joasă (incluzând șesurile depresionare ale Brașovului și Făgărașului, lunca și terasele 

Oltului), unde stratul acvifer este bogat și cu calități corespunzătoare pentru diferite 

utilizări. 

La nivelul judeţului Braşov au fost delimitate un număr de cinci corpuri de apă subterană: 

▪ Depresiunea Brașov – Corpul ROOT02,  

▪ Munții Perșani - Corpul ROOT03,  

▪ Munții Bârsei - Corpul ROOT04,  

▪ Depresiunea Brașov - Corpul ROOT11,  

▪ Depresiunea Făgăraș - Corpul ROOT07. 

Cele mai multe corpuri de apă subterană (ROOT02, ROOT03, ROOT04, ROOT07) au fost delimitate 

în zonele de lunci și terase ale Oltului și afluenților săi fiind dezvoltate în depozite aluvial-

proluviale, poros-permeabile, de vârstă cuaternară. Fiind situate aproape de suprafața terenului, 

ele prezintă nivel liber. 

Corpurile de apă subterană se clasifică în două clase: bună și slabă, atât pentru starea cantitativă, 

cât și pentru cea chimică. Astfel, din numărul total de corpuri de apă subterană delimitate, la nivelul 

județului Brașov, patru se află în stare chimică bună și un corp de apă în stare chimică slabă:  

− stare chimică bună: Depresiunea Brașov, cod corp apă ROOT02, Munții Persani, cod corp apă 

ROOT03, Munții Bârsei, cod corp apă ROOT04 și Depresiunea Brașov, cod corp apă ROOT11;  

− stare chimică slabă: Depresiunea Făgăraș, cod corp apă ROOT07, datorită indicatorilor plumb 

și amoniu care au fost identificati la cel puțin 20% din numărul total de puncte de monitorizare 

din cadrul acestui corp de apă. Factorii poluatori majori, care afectează calitatea apei 

subterane, se pot grupa în următoarele categorii: produse petroliere, produse rezultate din 

procesele industriale, produse chimice (îngrășăminte, pesticide) utilizate în agricultură, ce 

provoacă o poluare difuză greu de depistat și prevenit, produse menajere și produse rezultate 

din zootehnie, metale grele, radioactivitatea, necorelarea creșterii capacităților de producție 

și a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de canalizare și realizarea stațiilor de 

epurare, exploatarea necorespunzătoare a stațiilor de epurare existente, lipsa unui sistem 

organizat de colectare, depozitare și gestionare a deșeurilor și a nămolurilor de la epurarea 

apelor industriale uzate și în lipsa unui sistem centralizat de canalizare. 

❖ Corpul ROOT02 – Depresiunea Brașov 

Corpul de apă subterană ROOT02 cu o suprafaţă de 1917 km2, de tip poros se dezvoltă în 

Depresiunea Braşov, în judeţele Covasna și Braşov. Depresiunea Braşov se suprapune peste toate 

unităţile interne ale Curburii Carpaţilor de vârstă mezozoică și neozoică. Formațiunile cuaternare 

care constituie principalele sisteme acvifere din depresiunea Brașov sunt alcătuite dintr-un 

complex inferior (cărbunos în bază), de un complex mediu (marnos – argilos – nisipos) și din 

complexul superior psamo-psefitic (nisipuri și pietrișuri). Acest ultim complex litologic constituie 
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principalul corp de ape subterane freatice din depresiune, de vârsta Pleistocen superior și 

Holocen. Grosimea stratului freatic din cuprinsul depresiunii este de 5-20 m.  

În cadrul șesului aluvionar al principalelor râuri din zona (Olt, Bârsa, Tărlung, Râul Negru), 

acumulările de pietrișuri cu intercalații argiloase prezintă o structură lenticulară. Valorile 

conductivității hidraulice ale acviferului freatic din compartimentul nordic (Baraolt Capeni) se 

înscriu între 10-100 m/zi, iar cele ale transmisivităților între 150-700 m²/zi. În compartimentul 

central al depresiunii aceste valori sunt cuprinse între: 20 m/zi și 200 m/zi și respectiv, 250 m²/zi 

și 3000 m²/zi (transmisivitatea).  

Acviferul aluvial din vestul depresiunii este ușor ascensional (captiv) având o protecție naturală 

relativ bună printr-un strat puțin permeabil (argile nisipoase, prafuri nisipoase, argile prăfoase) 

împotriva riscului poluării de la suprafață.  

Sectorul de vest al compartimentului central (Bazinul râului Tărlung), precum și sectorul nordic 

al depresiunii (lunca Oltului la Sf.Gheorghe) prezintă un strat acvifer cu nivel liber, în care nu 

există nici un fel de protecție naturală împotriva riscurilor de poluare.  

Grosimea acviferului freatic și al celui ușor ascensional din cuprinsul depresiunii este de 5 m până 

la 20 m (sau chiar 50 m) în subzona de maximă afundare (interfluviul Bârsa-Tărlung).  

Calitativ apele freatice se încadrează în limitele de potabilitate admise, numai circa 10% din 

punctele analizate prezentând depășiri ale indicatorilor chimici, la Fe și NO3, în compartimentul 

de Est al depresiunii și în partea de Sud a compartimentului central, în subzona Zărnești-Codlea.  

Având în vedere granulometria grosieră a zonei de aerație pe aproape tot cuprinsul corpului de 

ape freatice delimitata în această depresiune și a faptului că o serie de surse industriale de 

poluare existente de cel puțin 30 de ani au produs infestarea acestui acvifer freatic (Fabrica de 

hârtie Zărnești, Uzina Tohan, Fabrica de coloranți Codlea), precum și a faptului că marea 

majoritate a unităților industriale și de industrie alimentară sunt concentrate în compartimentul 

central al depresiunii, unități care produc o presiune permanentă asupra acviferului freatic din 

punct de vedere calitativ se poate considera că acest corp de ape subterane este la „risc”.  

Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT02: 

Conform Planului de management al B.H. Olt, corp de apă subterană (ROOT02) este în stare 

chimică bună datorită faptului că la nici un parametru nu se constată depășiri ale suprafețelor 

afectate mai mari de 20% din suprafața întregului corp de apă subterană.  

În anul 2012 pentru corpul de de apă subterană ROOT02 au fost monitorizate 20 foraje 

aparţinând reţelei hidrogeologice naţionale, din care 2 foraje de control a poluării şi 1 foraj 

aparţinând terţilor.  

Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4
+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4

2-), 

plumb (Pb2+), cadmiu (Cd2+), azotiţi (NO2
-), ortofosfaţi (PO4

3-), azotaţi (NO3
-) și pesticide.  
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S-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag şi ale standardelor de calitate pentru:  

▪ Azotaţi la 3 puncte de monitorizare, respectiv 15% din totalul forajelor monitorizate: Foraj 

MARTINENI – indicativ F6, NO3 = 69,12 mg/l; Foraj SANZIENI ORD. II – indicativ F2, NO3 = 

56,366 mg/l; Foraj TALISOARA – indicativ F1, NO3 = 221,8305 mg/l. 

▪ Ortofosfați la 2 puncte de monitorizare, respectiv 10% din totalul forajelor monitorizate: 

Foraj MARTINENI – indicativ F4, PO4 = 0,5195 mg/l; Foraj TALISOARA – indicativ F1, PO4 = 

0,5305 mg/l. 

Totuși, se consideră că acest corp de apă subterană (ROOT02) este în stare stare chimică bună 

datorită faptului ca la niciun parametru nu s-au constatat depăşiri ale suprafeţelor afectate mai 

mari de 20% din suprafaţa întregului corp de apă subterană. Prin urmare încadrarea corpului de 

apa subterană ROOT02 este stare chimică bună. 

❖ Corpul ROOT03 – Munții Perșani 

Corpul de apă freatică localizat în Munţii Perşinari este de tip fisural-carstic, are o suprafaţă de 

264 kmp şi este acumulat în conglemerate şi calcare cretacice din alcătuirea cuverturii post-

tectonice Perşani şi are un grad de protecţie nesatisfăcător.  

Modulul scurgerii subterane a fost estimat la 3-5 l/s/km2, infiltrația eficace la 94,5-157,5 mm/an, 

gradul de protecție fiind nesatisfăcător. Conglomeratele și calcarele acvifere sunt local 

neacoperite, local acoperite cu diferite tipuri genetice de depozite cuaternare (deluviale, fluviale, 

aluviale, eluviale, coluviale etc.).  

Tipul de alimentare al corpului din Munții Perșani este pluvio-nival. 

Cantitatea medie anuală de precipitații a fost în perioada 1961 – 2000 de 800 mm.  

Descarcărea apelor subterane se realizează spre valea Oltului prin izvoare cu debite de 10 – 20 

l/s. Unele din aceste izvoare sunt utilizate ca surse locale de apă potabilă, iar altele alimentează 

acviferul freatic din Depresiunea Brașovului.  

Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT03: 

Pe acest corp au fost monitorizate 3 izvoare care aparţin Companiei de Apă Braşov: Primăria 

Apața, Primăria Ormeniș, Primăria Crizbav. 

Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4
+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4

2), 

azotiţi (NO2
-), azotaţi (NO3

-) și pesticide. Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag sau ale 

standardelor de calitate prin urmare ROOT03 se află în stare chimică bună. 

 

❖ Corpul ROOT04 Munții Bârsei:  

Corpul de apă subterană din Munții Bârsei este de tip carstic – fisural, fiind acumulat în calcare și 

conglomerate din alcătuirea flisului carpatic. 
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Modulul scurgerii subterane a fost estimat la 10 – 15 l/s/km2, infiltrația eficace la 315 – 472,5 

mm/an, gradul de protecție fiind puternic nesatisfăcător. Alimentarea corpului este de tip pluvio 

– nival; cantitatea medie anuală de precipitații a fost în perioada 1961 – 2000 de 900 mm.  

În sectorul Piatra Mare, calcarele stau peste conglomerate; o parte din apele subterane se 

înfiltrează din calcare în conglomerate, iar o parte se scurge prin izvoare la contactul dintre cele 

două tipuri de roci. Debitele izvoarelor sunt cuprinse între 3 și 450 l/s.  

În sectorul Postăvaru se cunosc izvoarele de ape carstice de pe valea Râșnoavei, cu debite de 40 

- 100 l/s, captate pentru alimentarea cu apă a localității Râșnov. 

Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT04: 

În corpul ROOT04-Munții Bârsei au fost monitorizate 4 puncte de captare apă în scop potabil, 

aparţinând terţilor: Compania de Apă Brașov: izvoarele Solomon și Racadau, Apevita Predeal –

izvorul Glajerie și izvoare Cheia de la Goscom Cetate Râșnov. 

Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4
+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4), 

plumb (Pb), cadmiu (Cd), azotiţi (NO2
-), ortofosfați (PO4), azotaţi (NO3

-) și pesticidele. La aceste 

foraje nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag şi nici a standardelor de calitate.  

În concluzie, corpul ROOT04 se află într-o stare chimică bună. 

 

❖ Corpul ROOT11 - Depresiunea Brașov:  

Corpul de apă subterană de adâncime din Depresiunea Braşov, în suprafaţă de 1803 km2, este 

constituit atât din depozite poros permeabile (nisipuri, pietrişuri) cât şi din depozite fisural 

carstice. 

Depozitele fisural-carstice (cretacic-jurasic) sunt exploatate în subzona de Sud și Vest a 

depresiunii prin circa 10 foraje cu adâncimi cuprinse între 30 m și 600 m. Acviferul este localizat 

în depozite constituite din calcare fisurate și cavernoase (calcarele de Stramberg - jurasice) și 

conglomerate cu intercalații grezoase sau fin nisipoase (conglomerate polimictice de Postavarul 

de vârstă cretacică), având o suprafață de numai 20 km2 (cartierul Bartolomeu și Pietrele lui 

Solomon din orașul Brașov).  

Coeficienții de conductivitate hidraulică nu depășesc 10 m/zi, iar transmisivitățile au valori 

maxime de 100-150 m²/zi.  

Debitele exploatabile sunt de ordinul a 3-8 l/s pentru denivelări de 5-10 m, apa încadrându-se în 

limitele de potabilitate. Complexul acvifer cantonat în pietrișuri și nisipuri (multistrat) ce 

alcătuiesc umplutura depresiunii Brașovului cât și din cadrul zonelor de piemont din toate 

compartimentele acestei unități morfostructurale - de vârsta Romanian-Pleistocen inferior, a fost 

interceptat între adâncimile de 20-340 m (Harman) și 400 m (Tg. Secuiesc).  
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Forajul Dumbrăvița au fost interceptate 4 nivele acvifere (35-41 m, 52-60 m, 63-65 m și 68-70 m), 

constituite din nisipuri, nisipuri cu pietrișuri, nisipuri cu pietrișuri și bolovănișuri. Nivelul 

piezometric se situează la adâncimea de 8 m, debitul este cuprins între 1,1 și 3 l/s, pentru o 

denivelare de 6-16 m.  

În zona Halchiu a fost săpat un foraj cu adâncimea de 51,5 m. Forajul a interceptat două nivele 

poros-permeabile (nisipuri cu pietrișuri), care se dezvoltă între 39-41,5 m și 43,5-49,5 m 

adâncime și care este caracterizat de un nivel piezometric de 0,6 m, un debit 5 l/s și o denivelare 

de 3,9 m.  

Informații privind acviferul de adâncime Pleistocen sunt oferite de forajele săpate în localitatea 

Bod, în perioada 1983-1984. Cele 3 foraje au adâncimi cuprinse între 60 și 85 m. În intervalul de 

adâncime de 23-80,5 m forajul debitează artezian cu o rată de 1.14-3.8 l/s, pentru o denivelare 

de 5-31 m.  

Forajul Hărman a interceptat acviferul de adâncime între 30-56 m, nivelul piezometric se situează 

la 2,7 m, debitul obținut a fost de 10 l/s pentru o denivelare de 1 m. Depozitele acvifere sunt 

constituite din nisipuri cu pietrișuri și bolovănișuri.  

În zona Codlea, acviferul de adâncime a fost interceptat în 5 foraje ce au avut adâncimi cuprinse 

între 80-93 m. Au fost interceptate 3-7 nivele acvifere având nivelul piezometric situat la 

adâncimi cuprinse între 0-14 m, debite situate între 10-13,9 l/s, pentru denivelări de 1-4,5 m. 

Depozitele poros-permeabile sunt constituite din nisipuri, nisipuri cu pietrișuri, nisipuri cu 

pietrișuri și bolovănișuri.  

În zona Brașov există 2 foraje, fiecare cu adâncimea de 80 m. Între 55,5-77,5 m adâncime, se 

dezvoltă 1-3 depozite poros-permeabile (nisipuri cu pietrișuri, nisipuri cu pietrișuri și 

bolovanișuri), debitul a fost de 6,8 l/s (pentru o denivelare de 30 m) și de 15,8 l/s (pentru o 

denivelare de 2,5 m). 

În apele subterane de adâncime din compartimentul estic al depresiunii (Tg.Secuiesc) se 

semnalează prezența în cantități mari de CO2 a cărei origine este legată de fenomenele 

postvulcanice terțiare prin intermediul faliilor longitudinale transversale și radiare fapt ce exclude 

aceste ape din categoria celor potabile normale. 

Apele subterane de adâncime din acest complex acvifer (Romanian-Pleistocen inferior și mediu) 

sunt în general potabile. 

Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT11: 

Din acest corp de apă au fost monitorizate 5 foraje de captare apă în scop potabilă aparţinând 

terţilor și anume: ANIF Brașov front Harman Prajmer F23; Compania Apă Brașov front Stupini 

Sanpetru F2; Maerus F1AD; SC Gosp Com SA Tg. Seciuesc P12 și Gospcom S.A.Sf.Gheorghe P39. 
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Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4
+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4

2-), 

plumb (Pb2
+), cadmiu (Cd2

+), azotiţi (NO2
-), azotaţi (NO3

-) și pesticide. 

S-a înregistrat doar o depăşire a valorii de prag la amoniu (11.911 mg/l) la forajul de adâncime 

Maierus F1AD, valoare confirmată şi în 2011 ceea ce înseamnă că această depăşire are un 

caracter izolat, nefiind caracteristică stării corpului de apă ca şi întreg. Având în vedere că 

ROOT11 este un corp de apă de adâncime ce are o protecţie globală bună şi foarte bună se 

consideră că starea sa chimică este bună. 

 

❖ Corpul ROOT07 – Depresiunea Făgăraș: 

Corpul de apă, de tip poros permeabil, este localizat în depozitele aluvial-proluviale, de vârsta 

cuaternară, ale luncii și teraselor râului Olt (în principal pe partea stânga) și ale afluenților 

acestuia. 

În lunca Oltului depozitele aluvionare sunt constituite din pietrișuri și bolovănișuri în masa de 

nisipuri medii și grosiere. Local apar nisipuri fine, argiloase prăfoase. Grosimea acestor depozite 

este, în general, cuprinsă între 3-10 m, cele mai mari valori întâlnindu-se în zona Viștea de Jos și 

Turnu Roșu, până la 12 m. 

Stratul acvifer freatic se dezvoltă, de regulă, imediat sub solul vegetal, sau sub o serie de depozite 

argiloase nisipoase prăfoase, cu grosimi de aproximativ 1 m.  

Nivelul hidrostatic se găsește la adâncimi de la sub 1 m până la maxim 5 m, valori mai mari, de 

peste 10 m, întâlnindu-se în sectorul Voila – Turnu-Roșu.  

Debitele specifice au valori de la sub 1 l/s/m până la 13 l/s/m, coeficienții de filtrație variază între 

10-100 m/zi, iar transmisivitțile între 100-1000 m2/zi.  

În terasele Oltului, dezvoltate pe malul stâng, depozitele sunt constituite din bolovănișuri și 

pietrișuri în masa de nisipuri de granulometrie diferită și local cu liant argilos, în care se 

intercalează uneori strate lenticulare argiloase prăfoase, separând unul sau mai multe orizonturi 

acvifere. Acoperișul stratului acvifer este constituit, în general dintr-un sol nisipos, care uneori 

poate lipsi.  

Grosimea este de aproximativ 40 m în terasa medie și depățește 85 m în terasa superioară. 

Nivelul hidrostatic se află la adâncimi relativ mari, depășind frecvent 10 m.  

Debitele specifice au valori de la 1 l/s/m până la 10 l/s/m, întâlnindu-se și valori 10-20 l/s/m. 

Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROOT07: 

Monitorizarea calităţii apelor freatice s-a efectuat în anul 2012 printr-un număr de 18 foraje din 

care 1 foraj de poluare şi 2 de captare apă . 
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Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: amoniu (NH4), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4
²-), 

plumb (Pb2
+), cadmiu (Cd2

+), azotiţi (NO2
-), ortofosfați (PO4²-), azotaţi (NO3

-) și pesticide. 

S-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag și ale standardelor de calitate pentru: 

▪ Amoniu la forajul Avrig F2 (21.9895 mg/l); 

▪ Azotați la forajul Comana de Jos F1 (148.877 mg/l); 

▪ Ortofosfați în 3 puncte de monitorizare, respectiv 16,66% din totalul forajelor 

monitorizate: Foraj RACOVITA ORD. II – indicativ F1, PO4 = 0,74 mg/l; RUPEA – indicativ 

F1, PO4 = 0,7156 mg/l și HOGHIZ – indicativ F2, PO4 = 0,514 mg/l. 

Prin urmare corpul de apă, ROOT07 se află în stare chimică bună. 

 

Modificările de calitate a apei din stratul freatic pot fi produse de: 

− lipsa standardelor corespunzătoare respectiv a normelor europene privind colectarea, 

transportul și depozitarea deșeurilor municipale poate conduce la evoluția crescătoare a 

emisiilor în apele de suprafață și în apele subterane; 

− evacuările de ape uzate netratate sau tratate parțial provenite din diferite localități arondate 

la bazinul hidrografic; 

− insuficiența rețelei de canalizare menajeră; 

− depozitarea incorectă a pesticidelor și a îngrășămintelor pe terenurile agricole; 

− depozitarea incorectă a nămolurilor pe suprafețe neamenajate; 

− evacuările de dejecții animaliere provenite de la crescătoriile de porcine, bovine etc. 

Influența negativă a depozitării necontrolate a deșeurilor menajere asupra apelor subterane, nu 

poate fi evaluată datorită lipsei unor instalații (foraje de monitorizare) care să permită 

monitorizarea apelor. Pentru a putea evalua corect impactul depozitării necontrolate a deșeurilor 

menajere asupra calității apelor subterane este necesar un sistem de monitoring al apelor. 

 

12.3 Rețeaua hidrografică de suprafață 

Întreg teritoriul judeţului se încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului, care 

străbate teritoriul judeţului şi de lacurile naturale şi artificiale. Întreg teritoriul judeţului se 

încadrează în bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului, care străbate judeţul pe o distanţă 

de apromaximativ 210 km, de la confluenţa cu Râul Negru până la confluenţa cu pârâul Ucea. 

Cei mai importanţi afluenţi ai Oltului din judeţ sunt: pârâul Ghimbăşel (434,5 km2), pârâul Bârsa 

(530 km2), pârâul Şercaia (Șinca) (352 km2), pârâul Homorod (335 km2) şi pârâul Homorod Ciucaș 

(322 km2). Cursurile de apă care izvoresc şi/sau traversează județul Braşov aparţin în marea 

majoritate bazinului hidrografic Olt (94% din lungimea totală a cursurilor de apă), 3% din 
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lungimea cursurilor de apă din judeţ aparţin bazinului hidrografic Siret, 2% din lungimea 

cursurilor de apă aparţin bazinului hidrografic Mureş, iar 1% din lungimea cursurilor de apă 

aparțin bazinului hidrografic Buzău-Ialomiţa. 

Bazinul hidrografic Olt al județului Brașov, are o suprafaţă totală de 5048 km2 şi o lungime totală 

a cursurilor de apă 2011,45 km. 

Tabloul apelor de suprafaţă este completat de lacurile glaciare din M. Făgăraş - Urlea, Podragu şi 

de lacurile de acumulare Târlung – Săcele (135,6 ha ) destinat alimentării cu apă a oraşului Braşov, 

Dopca (11,40 ha) destinat atenuării viiturilor de pe pr. Valea Mare şi Veneţia, Voila, Viştea 

destinate. 

Județul Brașov dispune de o bogată rețea de ape care asigură necesitățile de alimentare cu apă 

potabilă și industrială. Rețeaua hidrografică este alcătuită din două bazine principale, BH Olt, BH 

Buzău-Ialomița și BH Mureș. Conform Anexelor 6.1A și Anexei 6.2 din Planurile de Managment 

Actualizate al Spațiului Hidrografic Olt 2016-2021, în tabelul următor se prezintă informații 

referitoare la calitatea ecologică și chimică a principalelor ape de suprafață din județul Brașov și 

a cursurilor de apă potențial afectate de investițiile propuse prin planul supus analizei. 

Tabel 3-3. Starea ecologică/potențialul ecologic al principalelor corpuri de apă de suprafață de pe 

teritoriul județului Brașov 

Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Stare/ 
Potențial 

(S/P) 

Stare ecologică/ 
potențialul ecologic 

1.  GHIMBASEL - izvoare - confluenta Olt RW S B 

2.  
GHIMBASEL - izvoare - confluenta 
Canal Timis cu afluentul Paraul Mic si 
Paraul Ceii, Poiana 

RW S B 

3.  

GHIMBASEL - confluenta Canal Timis - 
confluenta Barsa si afluentul Timis de 
la confluenta Canal Timis - varsare 
Gimbasel 

RW S M 

4.  
BARSA - izvoare- amonte localitate 
Zarnesti si afluentii Barsa lui Bucur, 
Barsa Fierului, Valea Prapastiilor 

RW S B 

5.  
BARSA - amonte localitate Zarnesti-
confluenta Olt 

RW S M 

6.  
SERCAIA (SINCA) – Sercaia (Sinca) si 
toti afluentii 

RW S M 

7.  
HOMOROD - Homorod cu afluentii 
Homorodul Carbunesti, Homorod Bai, 
Ghipes 

RW S M 

8.  
HOMORODUL MIC - izvoare - 
confluenta Homorod si afluentii 

RW S M 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Stare/ 
Potențial 

(S/P) 

Stare ecologică/ 
potențialul ecologic 

9.  

HOMOROD (CIUCAS) - izvoareamonte 
acumulare Hamaradia si afluentii 
Popalnica, Hamaradia, Geamana, 
Valea Caselor 

RW S M 

10.  
HOMOROD (CIUCAS) -aval acumulare 
Hamaradia - confluenta Olt si afluentul 
Paraul Auriu 

RW S M 

11.  Acumulare Târlung LA P B 

12.  
OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, 
Scorei Avrig si aval ac. Racovita 

LA P M 

13.  UCEA - Ucea si afluentul Ucisoara RW S B 

14.  
RAUL NEGRU - izvoare - aval 
confluenta Lemnia si afluentii Paraul 
Mare, Lemnia cu Tisa 

RW S B 

15.  
RAUL NEGRU - aval confluenta Lemnia-
confluenta Olt 

HMWB-RW P M 

Notă: Potential/Stare: B – bun(ă); M – moderat(ă) 

 

Tabel 3-4. Starea chimică a principalelor corpurilor de apă de suprafață de pe teritoriul jud. Brașov 

Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de apă 
An evaluare Stare chimică 

1.  GHIMBASEL - izvoare - confluenta Olt RW 2013 2 

2.  

GHIMBASEL - izvoare - confluenta Canal 
Timis cu afluentul Paraul Mic si Paraul 
Ceii, Poiana 

RW 2013 2 

3.  
GHIMBASEL - confluenta Canal Timis - 
confluenta Barsa si afluentul Timis de la 
confluenta Canal Timis - varsare Gimbasel 

RW 2013 2 

4.  

BARSA - izvoare- amonte localitate 
Zarnesti si afluentii Barsa lui Bucur, Barsa 
Fierului, Valea Prapastiilor 

RW 2013 2 

5.  
BARSA - amonte localitate Zarnesti-
confluenta Olt 

RW 2013 2 

6.  
SERCAIA (SINCA) – Sercaia (Sinca) si toti 
afluentii 

RW 2013 2 

7.  

HOMOROD - Homorod cu afluentii 
Homorodul Carbunesti, Homorod Bai, 
Ghipes 

RW 2013 2 

8.  
HOMORODUL MIC - izvoare - confluenta 
Homorod si afluentii 

RW   

9.  
HOMOROD (CIUCAS) – izvoare amonte 
acumulare Hamaradia si afluentii 

RW 2013 2 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de apă 
An evaluare Stare chimică 

Popalnica, Hamaradia, Geamana, Valea 
Caselor 

10.  
HOMOROD (CIUCAS) -aval acumulare 
Hamaradia - confluenta Olt si afluentul 
Paraul Auriu 

RW 2013 2 

11.  Acumulare Târlung LA 2013 2 

12.  
OLT -am. Ac. Voila, Vistea, Arpas, Scorei 
Avrig si aval ac. Racovita 

LA   

13.  UCEA - Ucea si afluentul Ucisoara RW 2013 2 

14.  
RAUL NEGRU - izvoare - aval confluenta 
Lemnia si afluentii Paraul Mare, Lemnia 
cu Tisa 

RW 2013 2 

15.  
RAUL NEGRU - aval confluenta Lemnia-
confluenta Olt 

HMWB-RW 2013 2 

 

12.4 Solul și subsolul 

Prezenţa pe teritoriul judeţului a unor unităţi variate de relief determină o diferenţiere 

altitudinală a condiţiilor climatice, a etajării vegetaţiei şi deci a variaţiei şi complexităţii calităţii 

învelişului de sol, astfel: 

− în depresiunea Braşovului se întâlnesc soluri aluviale, soluri gleice şi humicogleice, soluri brune 

cu orizont de pietriş la mică adâncime iar pe piemonturi, până la contactul cu muntele, soluri 

brune podzolite, eumezobazice şi argiloviale podzolite; 

− în depresiunea Făgăraşului domină solurile brune, brune-podzolite, aluviunile şi solurile gleice; 

− în M-ţii Făgăraş domină solurile humico-feriiluviale, brune acide, brune podzolite etajate 

altitudinal; 

− în zonele de luncă se întâlnesc soluri aluvionare tipice, freatic umede. 

Categoriile de folosinţă sunt direct influenţate de deversările de substanţe chimice periculoase, 

depozitările de deşeuri, tratamente şi fertilizări realizate fără fundamentare agro-pedologică, 

agrotehnică, necorespunzătoare, la care se adaugă degradările naturale ale calităţii solului 

(eroziune, alunecări, tasări, rupturi şi prăbuşiri). Terenurile agricole se grupează în cinci clase de 

calitate, diferenţiate după nota medie de bonitare. Cele cinci clase de calitate indică 

pretabilitatea terenurilor pentru folosinţele agricole. Numărul punctelor de bonitare exprimă 

favorabilitatea terenului faţă de cerinţele de viaţă ale unor plante de cultură date, în condiţii 

climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale. 

Suprafaţa administrativă a judeţului Braşov este de 536309 ha, ponderea principală fiind 

reprezentată de terenuri agricole -295.405 ha (55,08%), din care: pășuni 118.436 ha (22,08%), 
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fânațe naturale 59.025 ha (11%), livezi și arbuști fructiferi 1.421 ha (0,26%), vii și hamei 3 ha, 

arabil 116.520 (21,74%); terenuri neagricolă 240.904 (44,92%).7 

Relieful judeţului are un caracter montan pe 45% din suprafaţa totală a acestuia, deluros (podiş) 

pe 24% şi depresionar cu aspect de câmpie premontană pe 31% (depresiunea Braşovului şi 

depresiunea Făgăraşului). 

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe categorii de folosinţe, pentru perioada 2013-2018, în 

judeţul Brașov este prezentată în tabelul 3-5. 

Tabel 3-5. Evoluția repartiției terenurilor agricole pe categorii de folosință în județul Brașov 

Categoria de folosință 
Suprafața (ha) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Teren arabil 116081 115739 115710 115630 115608 119311 

Fânețe naturale 58982 64233 64230 64229 61757 63331 

Pășuni naturale 118333 97140 97110 97110 97743 100082 

Livezi  1400 1404 1404 1404 1404 1584 

Vii 3 3 3 3 3 3 

Arbuști fruvtiferi 28 28 56 56 179 172 

Total suprafață agricolă 294827 278547 278513 278422 276694 284483 
Sursă: Direcţia pentru Agricultură Județeană Brașov 

Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate după nota de bonitare, fără aplicarea măsurilor 

pedoameliorative şi ponderea tipurilor de folosinţe pe clase de calitate pentru o perioadă de cinci 

ani s-a modificat nesemnificativ. 

De asemenea suprafața fondului funciar după modul de folosință nu s-a modificat semnificativ în 

perioada 2013-2018: suprafața totală agricolă a scăzut cu 10344 ha (6,10%) suprafața arabilă a 

scăzut cu 473 ha (0,040%), suprafață de pășune a scăzut cu 20590 ha (17,41%); suprafața de 

fânețe a crescut cu 2775 ha (17,41%), suprafața livezilor a crescut cu 4 ha (0,21%). 

Din datele analizate rezultă că: 

- suprafeţele agricole cu soluri fertile este foarte mică (clasa I şi II = 5,4%); 

- terenurile afectate de fenomene de degradare cu pretabilitate mijlocie la agricol (clasa III) ca 

şi cele cu pretabilitate slabă şi cu limitări severe pentru cultura de câmp (clasele IV şi V) au 

ponderea cea mai mare (94,6%); 

- având în vedere structura terenului arabil pe clase de bonitate (nota medi = 40) se poate trage 

concluzia că aprovizionarea cu elemente nutritive este slabă fiind necesare măsuri de corectare. 

Judeţul Braşov este unul din judeţele cu suprafaţă agricolă redusă, caracterizat printr-o climă rece 

şi umedă, cu un înveliş de soluri complexe, mai slabe din punct de vedere calitativ, care nu permit 

obţinerea întregului sortiment de produse agricole necesare consumului populaţiei. 

 

7 Sursa datelor: Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală judeţ Braşov 
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Este necesară recuperarea terenurilor degradate prin: 

▪ înlăturarea surplusurilor de apă de pe terenurile agricole; 

▪ irigarea unor suprafeţe agricole aride; 

▪ recuperarea unor terenuri prin împăduriri, consolidări, terasare; 

▪ consolidarea unor versanti supuşi alunecărilor; 

▪ combaterea eroziunii de adâncime a versanţilor supuşi fenomenului de ravenare 

(eroziunea dealungul văilor datorată apei de ploaie) ; 

▪ urmărirea agenţilor economici care desfăşoară acţiuni de depozitare, comercializare şi 

utilizare de substanţe fitosanitare; 

▪ închiderea şi reconstrucţia ecologică a carierelor de materiale de construcţii, haldelor de 

steril, depozitelor existente de deşeuri neecologice 

▪ stoparea acţiunilor de incendiere a păşunilor. 

 

În cadrul Laboratorului APM Braşov, factorul de mediu sol este analizat din 23 de puncte de 

recoltare din judeţ, acestea fiind grupate pe zone: Braşov, Codlea, Făgăraş, Hoghiz, Feldioara şi 

Victoria. Indicatorii analizaţi sunt: umiditate, pH, carbon organic, humus, azotul din ionul amoniu, 

sulful din ionul sulfat, carbonaţi, bicarbonaţi, cloruri, conductivitate electrică, reziduu fix şi metale 

grele ( Cu,Zn, Cr, Cd, Ni, Pb).  

Probleme identificate: 

▪ poluarea cu metale grele a solului în zonele haldelor industriale, a celor de steril, a 

depozitelor de deşeuri menajere, a lagunelor de nămoluri aferente staţiilor de epurare a 

apelor uzate menajere şi industriale; 

▪ suprafeţe afectate de reziduuri zootehnice şi pesticide; 

▪ suprafeţe afectate de lipsa reţelelor de canalizare sau de starea avansată de uzură a 

acestora; 

▪ suprafeţe degradate prin eroziuni de suprafaţă şi alunecări de teren. 

Cauzele acestor probleme sunt: 

▪ depozitarea de reziduuri (menajere, industriale şi zootehnice) în zone neamenajate; 

▪ staţiile de epurare nefuncţionale şi evacuarea direct pe sol a apelor uzate insuficient 

epurate; 

▪ lipsa reţelelor de canalizare şi gradul mare de uzură a celor existente; 

▪ poluarea istorică; 

▪ lipsa unor amplasamente bine determinate şi amenajate pentru petrecerea sfârşitului de 

săptămână, pentru desfăşurarea târgurilor şi a altor manifestări cu caracter de masă. 

Poluarea solului şi existenţa suprafeţelor degradate şi/sau poluate are efecte asupra: 

▪ calităţii apelor curgătoare şi freatice; 
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▪ stării biodiversităţii, a faunei şi florei; 

▪ sănătăţii şi calităţii vieţii umane. 

Factorii de presiune asupra calității solurilor din județ: 

- reziduuri zootehnice – exstă soluri afectate, principala cauză fiind existența unor stații de 

epurare nefuncționale și evacuarea în emisari și direct pe sol a apelor uzate insuficient 

epurate. Ferme zootehnice mari de la Codlea și Șercaia sunt astfel de poluatori; 

- depunerea deșeurilor industriale și menajere – există zone de poluare a solurilor în aceste 

areale de depunere; 

- emisii de la centralele mari de ardere – suprafața depozitelor haldelor de steril deținute de 

societatea comercială CET Brașov SA este de 52 de hectare, mult mai mare decât cele 14 

hectare ocupate de suprafețele active ocupate cu drumurile de acces, șantierul și stațiile de 

pompare. 

 

12.5 Aerul 

În județul Brașov, evaluarea situației existente privind calitatea aerului s-a efectuat utilizând date 

de la Agenția pentru Protecția Mediului Brașov din Raportul anual privind starea mediului în 

județul Brașov pentru anul 2019. 

Prin intermediul Laboratorului APM Braşov, supravegherea calității aerului ambiental se 

realizează cu ajutorul unei rețele automate de monitorizare a calității aerului, efectuând continuu 

măsurătorile pentru poluanţii specifici reglementaţi în legislaţia naţională care transpune 

Directiva 2008/50/EC privind calitatea aerului ambiental. 

Măsurările sunt realizate în 5 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului din aglomerarea 

Braşov, amplasate, conform criteriilor indicate în legislaţie, în zone reprezentative pentru fiecare 

tip de staţie: 
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Figura 3-2. Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Braşov 

 

Staţie de trafic: staţia BV1 – B-dul Calea Bucureşti – amplasată în zonă cu trafic intens; 

▪ Denumirea staţiei: BV1 – B-dul Calea Bucureşti 

▪ Codul staţiei: BV-1 

▪ Tipul staţiei: Trafic  

▪ Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate OM657/2018: 10 - 100 m  

▪ Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, benzen, toluen, etilbenzen, m – xilen, p – xilen 

o – xilen, PM10 automat, PM10 gravimetric  

▪ Parametrii meteorologici măsuraţi: nu este cazul. 

Staţie de fond urban: staţia BV2 – str. Castanilor şi din 19 noiembrie 2018 relocată pe str. 

Memorandului – amplasată în zonă rezidenţială, pentru a evidenţia gradul de expunere a 

populaţiei la nivelul de poluare urbană; 

▪ Denumirea staţiei: BV2 – str. Castanilor şi din 19 noiembrie 2018 relocată pe str. 

Memorandului 

▪ Codul staţiei: BV-2 

▪ Tipul staţiei: Fond urban 

▪ Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate: 1 - 5 km  
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▪ Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, toluen, etilbenzen, m – xilen, p – 

xilen o – xilen şi PM2,5 automat şi gravimetric până în 2016 şi începând cu 2017 PM10 

automat, PM10 gravimetric şi PM2,5 gravimetric  

▪ Parametrii meteorologici măsuraţi: direcţie vânt, viteză vânt, presiune atmosferică, 

umiditate relativă, temperatură aer, intensitate radiaţie solară, cantitate de precipitaţii.  

Staţie de trafic: staţia BV3 – B-dul Gării – amplasată în zonă cu trafic intens şi trafic greu; 

▪ Denumirea staţiei: BV3 – B-dul Gării 

▪ Codul staţiei: BV-3 

▪ Tipul staţiei: Trafic  

▪ Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate OM657/2018: 10 - 100 m  

▪ Poluanţii măsuraţi SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, toluen, etilbenzen, m – xilen, p – 

xilen o – xilen, PM10 automat, PM10 gravimetric şi metale grele (Pb, Ni, Cd din PM10)  

▪ Parametrii meteorologici măsuraţi: direcţie vânt, viteză vânt, presiune atmosferică, 

umiditate relativă, temperatură aer, intensitate radiaţie solară, cantitate de precipitaţii.  

Staţie de fond suburban: staţia BV4 – comuna Sânpetru – având ca obiectiv evaluarea expunerii 

la ozon a populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării. 

▪ Denumirea staţiei: BV4 – comuna Sânpetru, Str. Morii 

▪ Codul staţiei: BV-4 

▪ Tipul staţiei: Fond suburban 

▪ Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate: 25-150 km  

▪ Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, toluen, etilbenzen, m – xilen, p – 

xilen o – xilen şi PM10 automat, PM10 gravimetric și metale grele 

▪ Parametrii meteorologici măsuraţi: direcţie vânt, viteză vânt, presiune atmosferică, 

umiditate relativă, temperatură aer, intensitate radiaţie solară, cantitate de precipitaţii.  

Staţie de fond industrial: staţia BV5 – B-dul Al. Vlahuţă – al cărei amplasament a rezultat din 

evaluarea preliminară a calităţii aerului pentru a evidenţia influenţa emisiilor din zona industrială 

asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Braşov; 

▪ Denumirea staţiei: BV5 – B-dul Al. Vlahuţă  

▪ Codul staţiei: BV-5 

▪ Tipul staţiei: Industrial 

▪ Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate:100 m - 1 km  

▪ Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, toluen, etilbenzen, m – xilen, p – 

xilen, o – xilen şi PM10 automat 

▪ Parametrii meteorologici măsuraţi: direcţie vânt, viteză vânt, presiune atmosferică, 

umiditate relativă, temperatură aer, intensitate radiaţie solară, cantitate de precipitaţii.  
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În cursul anului 2019, nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul 

înconjurător se prezintă astfel: 

Dioxid de azot - NO2 

Nu sunt prezentate date referitoare la concentraţia medie anuală pentru NO2 ale valorilor limită 

în anul 2019 la staţia de monitorizare BV-2 deoarece, din motive tehnice (defectarea 

analizorului), datele valide colectate nu au fost distribuite uniform pe parcursul întregului an.  

Din datele prezentate anterior se observă că în anul 2019, la staţiile de monitorizare a calităţii 

aerului din Braşov, a fost înregistrată depăşirea valorii limită anuale pentru dioxidul de azot din 

aerul ambiental la staţiile de trafic BV-1 de pe Calea Bucureşti şi BV-3 de pe B-dul Gării, unde 

sursa predominantă în zona staţiilor a fost traficul rutier.  

Nu sunt prezentate date referitoare la concentraţia medie anuală pentru NO2 în anul 2019 la 

staţia de monitorizare BV-4 şi BV-5 deoarece, din motive tehnice (defectarea echipamentelor de 

monitorizare), datele valide colectate nu au fost distribuite uniform pe parcursul întregului an.  

Pulberi în suspensie fracţia gravimetrică - PM10 

Din datele prezentate anterior se observă că în anul 2019, la staţiile de monitorizare a calităţii aerului 

din Braşov, a fost înregistrată respectarea valorii limită anuale pentru pulberile în suspensie fracţia 

gravimetrică PM10. 

Nu sunt prezentate date referitoare la concentraţia medie anuală pentru PM10 în anul 2019 la 

staţia de monitorizare BV-4 deoarece, din motive tehnice (defectarea echipamentelor de 

monitorizare) în acest punct nu s-a monitorizat concentraţia de PM10. 

Ozon troposferic - O3 

Nu sunt prezentate date referitoare la concentraţia medie anuală pentru ozon în anul 2019 la 

staţiile de monitorizare BV-4 şi BV-5 deoarece, din motive tehnice (defectarea analizoarelor), 

datele valide colectate nu au fost distribuite uniform pe parcursul întregului an.  

Din datele prezentate anterior se observă că în anul 2019 la staţia de monitorizare BV-3 

amplasată în zonă cu trafic intens din Braşov au fost înregistrate valori medii anuale de ozon 

troposferic mai mici decât la staţia de monitorizare BV-2 de fond urban. Formarea ozonului este 

catalizată de prezenţa radiaţiei solare, concentraţiile de ozon fiind mai mari în perioada în care 

intensitatea acesteia este mai mare. Spre deosebire de alţi poluanţi, concentraţiile de ozon sunt 

în general, mai mari în zonele suburbane, pe direcţia predominantă a vântului dinspre zona 

urbană. Acest lucru se datorează faptului că la distanţe scurte de sursele de NOx, aşa cum este 

cazul la staţiile de trafic, ozonul este consumat chimic de NO emis. 

Plumb – Pb, Cadmiu – Cd, Nichel - Ni 

Nu sunt prezentate date referitoare la concentraţia medie anuală pentru plumb, cadmiu și nichel 

în anul 2019 la staţia de monitorizare BV-4 deoarece, din motive tehnice (defectarea 
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echipamentelor de prelevare PM10), din motive tehnice (defectarea echipamentelor de 

monitorizare), în acest punct nu s-a monitorizat concentraţia de PM10.  

Din datele prezentate anterior se observă că în anul 2019, la staţia de monitorizare a calităţii 

aerului BV-3 din Braşov, a fost înregistrată respectarea valorii limită anuale pentru plumbul din 

pulberile în suspensie fracţia gravimetrică PM10.  

Din datele prezentate anterior se observă că în anul 2019, la staţiile de monitorizare a calităţii 

aerului din Braşov, a fost înregistrată respectarea valorii ţintă anuale pentru cadmiul din pulberile 

în suspensie fracţia gravimetrică PM10. 

Din datele prezentate anterior se observă că în anul 2019, la staţiile de monitorizare a calităţii 

aerului din Braşov, a fost înregistrată respectarea valorii ţintă anuale pentru nichelul din pulberile 

în suspensie fracţia gravimetrică PM10. 

Monoxid de carbon – CO 

Din datele prezentate anterior se observă că în anul 2019, la staţiile de monitorizare a calităţii aerului 

din Braşov, au fost înregistrate valori mici pentru monoxidul de carbon. 

Dioxid de sulf – SO2 

Nu sunt prezentate date referitoare la concentraţia medie anuală pentru SO2 în anul 2019 la 

staţia de monitorizare BV-1 şi BV-3 deoarece, din motive tehnice (defectarea analizorului), în 

aceste puncte nu s-a monitorizat concentraţia de SO2. Din datele prezentate anterior se observă 

că în anul 2019, la staţiile de monitorizare a calităţii aerului din Braşov, au fost înregistrate valori 

mici pentru dioxidul de sulf. 

Benzen – C6H6 

Nu sunt prezentate date referitoare la concentraţia medie anuală pentru benzen în anul 2019 la 

staţiile de monitorizare BV-1, BV-2, BV-4 şi BV-5 deoarece, din motive tehnice (defectarea 

analizorului şi/sau lipsa gazului purtător), datele valide colectate nu au fost distribuite uniform 

pe parcursul întregului an. Captura de date valide a fost de 37,7%, dar datele au fost repartizate 

pe periaoda caldă şi rece a anului.  

La staţia de monitorizare a calităţii aerului BV-3 din Braşov, în anul 2019, a fost înregistrată o 

valoare medie mai mică decât valoarea limită pentru benzenul din aerul ambiental. 

Principalii poluanți generați de activitățile de gestionare a deșeurilor sunt: dioxidul de carbon, 

dioxidul de sulf, metanul, amoniacul și substanțe organice mirositoare rezultate în urma 

procesului de compostare sau tratare mecano-biologică, arderile necontrolate de deșeuri. 

Activitățile de gestionare a deșeurilor precum colectarea, transportul, tratarea sau eliminarea 

pot avea efecte negative asupra mediului și pot produce efecte nedorite asupra populației (prin 

mirosurile neplăcute antrenate de vânt) și ecosistemelor din zonele învecinate. 
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Conform datelor publicate în Raportul privind starea mediului în județul Brașov pentru anul 2019, 

din analiza evoluției concentrațiilor de poluanți în aer înregistrate se observă că în perioada 2010-

2018, la poluanţii PM2,5, C6H6, CO, Cd, Pb și Ni aflați în monitorizare că a existat o tendinţă 

generală de reducere a concentraţiilor medii anuale, care de regulă s-au situat sub valorile limită 

/ valorile țintă. Concentraţiile medii anuale pentru O3 în perioada 2015-2017 fost înregistrată o 

tendinţă de creştere a concentraţiei medii anuale şi apoi o scădere. 

În perioada 2014-2019, în urma rezultatelor măsurătorile realizate în cadrul stațiilor de 

monitorizare a calității aerului pentru PM10, se pot observa depășiri pentru valoarea limită zilnică 

pentru protecţia sănătăţii uman în jurul numărului maxim permis, evoluţia depinzând de 

condiţiile meteorologice defavorabile dispersiei.  

Creşterea valorilor înregistrate la concentrațiile de NOx în perioada 2017-2019 din cauza creşterii 

emisiilor ca urmare a intensificării traficului rutier, a eliminării timbrului de mediu şi a importului 

de maşini rulate, precum şi a creşterii ponderii autoturismelor cu motorizare diesel existente în 

parcul auto. Cu privire la concentrațiile de NOx municipiul Brașov este zonă de gestionare a 

calităţii aerului pentru dioxidul de azot, fiind încadrat în regim de gestionare I (zonă în care 

nivelurile pentru concentraţia de NOx/NO2 sunt mai mari decât valoarea limită conform Legii 

104/2011 (actualizată)). 

Având în vedere depășirea valorii limită pentru PM10 și NOx Primăria Municipiului Brașov a 

elaborat şi aprobat Planul integrat de calitate a aerului în municipiul Braşov, pentru perioada 

2018-2022 în care sunt indicate măsurile care se vor implementa în perioada 2018-2022 în 

vederea reducerii concentraţiilor de PM10 și NOx pentru atingerea valorilor limită reglementate 

în L104/2011 (actualizată). 

Din datele prezentate anterior se observă că în perioada 2010 – 2019 se observă că traficul este 

o sursă importanţă pentru prezenţă NO2 şi PM10 în aerul ambiental şi care are o contribuţie 

relevantă la depăşirea valorii limită pentru NO2 şi PM10 în Braşov. 

Analizând evoluția emisiilor de poluanți în aer în perioada 2010 – 2019 se constată în general o 

tendință de scădere, cantitățile de poluanți raportate în anul 2018 fiind mai mici decât cele 

existente la începutul perioadei de monitorizare. Conform datelor precizate în Raportul privind 

starea mediului pentru anul 2019 se poate constata faptul că gestionarea deșeurilor nu reprezintă 

o sursă cheie de poluare pentru factorul de mediu aer pentru niciunul dintre poluanții monitorizați.  

 

12.6 Schimbări climatice 

Schimbările climatice au devenit în ultimii ani o amenințare majoră asupra mediului întregii 

planete. Efectul cel mai vizibil al schimbărilor climatice se reflectă în creșterile temperaturii medii 

globale, scăderea resurselor de apă pentru populație (secetă), intensificarea deșertificării, 

creșterea nivelului apei mărilor și oceanelor, apariția și intensificarea fenomenelor extreme, mai 
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ales a inundațiilor etc. Mare parte a fenomenului de încălzire globală este datorat gazelor cu efect 

de seră (GES) produse de activitățile umane: CO2, CH4, N2O, SF6, HFC-uri și PFC-uri. Principalele 

surse de GES-uri din activitatea umană sunt: 

- arderea combustibililor fosili (în industria energetică, transporturi, industrie, 
gospodării);  

- agricultura intensivă, inclusiv defrișările masive;  
- depozitarea deşeurilor;  
- utilizarea de flouroclorocarburi.  

La nivelul județului Brașov, stația meteo Brașov a înregistrat în ultimii 5 ani variații destul de mari 

ale temperaturilor medii anuale și precipitațiilor: 

Tabel 3-6 Variația temperaturilor medii și a nivelului precipitațiilor în județul Brașov, 2015-2019 

An 2015 2016 2017 2018 2019 

Temperatura 

(în °C) 
9,3 8,8 8,9 9,6 9,8 

Precipitații 

(în mm) 
633,5 701,7 681,6 709,9 544,5 

(Sursa: Raportul privind starea mediului în județul Brașov, pentru anul 2019) 

La nivelul județului Brașov, în ultimii ani nu au fost înregistrate un număr mare de zile cu căldură 

excesivă (peste 35°C), aspect care ar putea avea influență asupra gestionării deșeurilor 

municipale, în special asupra gradului de degradare fermentativă al acestora și degajării de 

mirosuri. 

În ceea ce privește cantitățile de precipitații atmosferice înregistrate la nivelul județului Brașov, 

acestea depășesc norma climatologică (590,7 l/mp). Deși cantitățile de precipitatii căzute nu sunt 

excesiv de mari, s-au înregistrat fenomene extreme care au condus la inundații (ploi torențiale 

sau topire rapide și masive de zăpadă). In cadrul ABA Olt au fost determinate zonele cu potențial 

inundabil și a fost analizat impactul potențial al inundatiilor: 

- râul Bârsa – aval Cartier Stupini 

- râul Ghimbășel – sect.av.confl. Pârâul Mic am.confl. Can. Timiș 

- râul Ghimbășel – av loc. Brașov 

- râul Homorod – am. Confl. Vulcănița 

- râul Homorod – sect. am.cf Homorodul Vechi av.ac. Dumbrăvița 

- râul Homorod – av.confl. Băile Homorod 

- râul Hurez – av.loc. Hurez 

- râul Cozd – loc. Rupea  

In ceea ce privește contribuția activităților de gestionare a deșeurilor la totalul emisiilor de gaze 

cu efect de seră la nivelul județului Brașov, nu există determinări, dar la nivel național  procentul 
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de GES datorat gestionării deșeurilor (în special datorită depozitării acestora) din totalul generat 

reprezintă cca 5%. Este de așteptat ca și la nivelul județului Brașov, unde majoritatea cantităților 

de deseuri se depozitează, acest procent sa fie mențiunt. 

 

12.7 Ecologie și arii protejate 

Județul Brașov dispune de o mare diversitate de ecosisteme, habitate și specii sălbatice datorită 

cadrului natural variat, condițiilor hidrologice, climatice și pedologice, acesta având o 

biodiversitate peste media pe țară. Având în vedere că relieful predominant este deluros și 

muntos, a determinat o dezvoltare antropică accentuată doar în lungul principalelor cursuri de 

apă și în depresiunile largi. Astfel, activitatea antropică a fost mult mai redusă și încă mai există 

păduri virgine și cvasi-virgine, hectare compacte de păduri seculare, toate acestea find 

ecosisteme naturale cu numeroase specii de mamifere, păsări și nevertebrate. 

Conform împărţirii Europei în regiuni biogeografice, judeţul Braşov se află la interferenţa a două 

zone, alpină şi continentală. Caracteristicile climei din ultima perioadă, cărora li se adaugă 

alternanţa perioadelor umede cu cele secetoase nu au dezechilibrat evoluţia firească a 

habitatelor și nu s-au semnalat degradări majore ale habitatelor. 

La nivelul judeţului au fost identificate: 

- 589 specii de plante, 

- 43 de tipuri de habitate, 

- 230 de specii de păsări (dintre care 196 protejate conform legislaţiei în vigoare), 

- 49 de specii de mamifere (27 cuprinse în OUG 57/2007 şi 16 în Directiva Habitate), 

- 22 de specii de amfibieni şi reptile (20 cuprinse în OUG 57/2007 şi 14 în Directiva Habitate), 

- 6 specii de peşti (6 în OUG 57/2007 şi 5 în Directiva Habitate), 

- 381 de specii de nevertebrate (31 în OUG 57/2007 şi 15 în Directiva Habitate). 

În conformitate cu prevederile legale, în judeţul Braşov există 32 de arii naturale protejate cu o 

suprafaţă totală de 28.350 de ha, reprezentând aproximativ 7% din suprafaţa judeţului. 

Activitățile de monitorizare realizate în ariile naturale protejate din județul Brașov, relevă o stare 

bună de conservare a speciilor și habitatelor prezente. 

Conform Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pentru asigurarea 

măsurilor speciale de protecție și conservare in-situ a bunurilor patrimoniului natural se instituie 

un regim diferențiat de protecție, conservare și utilizare, potrivit următoarelor categorii de arii 

naturale protejate: 

▪ de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, 

rezervații naturale, parcuri naturale; 
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▪ de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, 

zone umede de importanță comunitară, rezervații ale biosferei; 

▪ de interes comunitar sau situri „Natura 2000”: situri de importanță comunitară, arii 

speciale de conservare, arii de protecție specială avifaunistică; 

▪ de interes județean sau local. 

Arii naturale protejate de interes național 

În județul Brașov există 31 arii naturale protejate (suprafață 28.350 ha), două dintre ele fiind 

reprezentate de parcuri naționale (Piatra Craiului) și parcuri naturale (Bucegi).  

Județul Brașov are o multitudine de peșteri dar numai 4 dintre ele sunt declarate arii protejate 

(Peştera Liliecilor, Peştera Comana, Peştera Bârlogul Ursului, Peştera Valea Cetăţii). 

Având un număr relativ ridicat de arii naționale protejate, acestea se împart astfel: 

- 4 rezervaţii speologice: RONPA0264 Peştera Bârlogul Ursului, RONPA0265 Peştera Valea 

Cetăţii, RONPA0266 Peştera Liliecilor, RONPA0863 Peștera Comana; 

- 4 rezervaţii paleontologice: RONPA0252 Locul fosilifer Vama Strunga (aflată parțial și pe 

teritoriul județului Dâmbovița), RONPA0261 Locul fosilifer Ormeniş, RONPA0262 Locul 

fosilifer Carhaga, RONPA0263 Locul fosilifer Purcăreni; 

- 9 rezervaţii geologice: RONPA0254 Cheile Zărneştilor, RONPA0255 Stânca bazaltică de la 

Rupea, RONPA0256 Coloanele de bazalt de la Racoş, RONPA0257 Coloanele de bazalt de la 

Piatra Cioplită, RONPA0258 Vulcanii noroioşi de la Băile Homorod, RONPA0259 

Microcanionul de bazalt de la Hoghiz, RONPA0260 Cheile Dopca (și de tip geomorfologic), 

RONPA0862 Holbav (și de tip paleontologic), RONPA0934 Complexul geologic Racoşul de Jos; 

- 6 rezervaţii botanice: RONPA0267 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, RONPA0268 

Dealul Cetăţii – Lempeş, RONPA0269 Mlaştina Hărmanului, RONPA0271 Cotul Turzunului (și 

de tip ornitologic), RONPA0273 Stejerişul Mare (numită și Colții Corbului Mare), RONPA0275 

Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer; 

- 6 rezervații mixte: RONPA0251 Abruptul Bucșoiu – Mălăești – Gaura, RONPA0253 Piatra 

Craiului, RONPA0270 Muntele Postăvarul, RONPA0272 Muntele Tâmpa, RONPA0275 

Pădurea Bogății, RONPA0822 Dealul Ciocaș – Dealul Viţelului (aflată parțial și pe teritoriul 

județului Covasna); 

- 1 parc natural: Munții Bucegi; 

- 1 parc național: Munții Piatra Craiului. 

 

Arii naturale protejate de interes internațional 

Pe teritoriul judeţului Brașov există un singur sit de importanță internațională și anume 

Complexul Piscicol Dumbrăvița. Acesta este situat în Depresiunea Bârsei, la 25 m de municipiul 

Brașov. Cuprinde în principal un lac de acumulare și un sistem de heleștee piscicole alcătuind o 

suprafață de 414 ha. Complexul Piscicol Dumbrăvița a fost declarat sit Ramsar – Zonă umedă de 
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Importanță Internațională, prin HG 1508/2006 cu scopul de a proteja peste 200 de specii de 

păsări și habitatele lor caracteristice. Zona a fost supranumită „Delta Brașovului” sau „Delta din 

Carpați” (APM Brașov). 

Tabel 3-7. Zone umede de importanţă internaţională (situri Ramsar din judeţul Braşov) 

Cod 
naţional 

Cod 
Ramsar 

Denumire Suprafaţă 
Unităţi administrativ 

teritoriale 
Act declarare 

VI.10 1605 
Complexul piscicol 

Dumbrăviţa 
414 ha 

Dumbrăviţa , Hălchiu 
(jud. Braşov) 

HG 
1586/2006 

 

Arii naturale protejate de interes comunitar 

Prin Ordinul MMDD 1964/2007, completat şi modificat prin Ord. MMP 2387/2011, privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, în judeţul Braşov s-au declarat 21 

situri de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România.  

Acestea sunt:  

- ROSCI0001 Aninişurile de pe Târlung - situl prezintă importanță datorită habitatului prioritar 

de anin din zona;  

- ROSCI0013 Bucegi - se caracterizează prin ecosisteme valoroase montane și forme carstice 

deosebite. Valea Malaieștilor a apărut ca urmare a sculptării de către vechii ghețari montani a 

unor circuri și văi glaciare. Pe conglomerat, datorită eroziunii diferențiate, au luat naștere forme 

bizare cum ar fi Sfinxul și Babele. Diversitate biologică deosebită: cca 3037 specii de plante, de 

la alge la cormofite și cca 3500 specii de animale. Algele au fost găsite în mai multe biotopuri: 

ape, roci, soluri, peșteri. Dintre aceștia Sinaiella terricola Gruia si Oxicoccus irregularis Gruia, 

precum și formele morfologice Hydrurus vaucherii C.Ag. morpha amorpha Gruia și Hydrurus 

vaucherii C.Ag. morpha caulinara Gruia sunt unități sistematice noi pentru știință.  

- ROSCI0038 Ciucaş - Situl aparține puinelor teritorii cu o valoare foarte înalt a biodiversității. 

Astfel, deși ocupă abia 0,09% din suprafața țării, cuprinde o impresionantă diversitate 

ecologică și biologică provizoriu inventariată: 12 grupe de ecosisteme, 15 din cele 212 tipuri 

de stațiune forestier identificate în țară, 38 din cele 306 tipuri de pădure, cu 16 tipuri de 

ecosisteme forestiere constituite din păduri virgine și cvasivirgine și 22, respectiv 24% tipuri 

de habitate naturale protejate de interes comunitar; 3.347 specii, din care 1.738 specii animale 

(mamifere – 60, păsări – 148, reptile – 5, amfibieni – 11, pești – 6, nevertebrate – 1.508), 1.200 

specii vegetale (spermatofite – 1.040, pteridofite – 37, briofite 123) și 409 specii de fungi și 

licheni (fungi – 4, licheni - 409). Din acestea, 334 specii (10%) sunt protejate prin legi române 

și comunitare, din care: 182 specii animale (mamifere – 16, păsări – 142, reptile – 5, amfibieni 

– 8, pești – 2, nevertebrate - 9) și 152 specii vegetale, din care: spermatofite – 148, pteridofite 
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– 4; 85 taxoni endemici, din care 47 animali (reptile – 1, amfibieni – 1, pești – 1, nevertebrate 

44, din care: lepidoptere – 35, coleoptere –1, gasteropode - 8).  

- ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman - vegetația xerofilă formată în 

postglaciar este acea componentă a mediului pentru care această arie a fost declarată 

rezervație naturală botanică. Mlaștina Hărman - habitatul de turbărie activă, turba eutrofă de 

cca. 1 m grosime, formată pe substratul de pietrișuri și nisipuri are o importanță ecologică 

deosebită. Unele specii de plante coborâte din regiunile mai nordice sau mai înalte în timpul 

perioadelor glaciare, au găsit aici condiții asemănătoare, favorabile lor astfel că au rămas aici 

și după indulcirea climatului și topirea ghețarilor, s-au identificat peste 150 de specii relicte 

unele foarte valoroase științific. 

- ROSCI0056 Dealul Ciocaş – Dealul Viţelului - constituie un sit important deoarece sunt 

numeroase specii de stepă, într-o regiune de dealuri înalte și muntoase; aici vegetează în 

condiții bune Adonis vernalis, Pulsatila montana, Amigdalus nana, Dictamus albus, Iris 

hungarica, Stipa joanis; 

- ROSCI0102 Leaota - importanța este dat de prezența a trei tipuri de habitate de interes 

european: Habitatului prioritar 6230 Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in 

mountain areas (and submontan areas, in Continental Europe); Habitatul 4060 (Alpine and 

Boreal heaths, deine) cu (sub)tipuri de habitate conform clasificării românești: R3101 -

Tufărișuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens), R3104 -Tufriuri sud-est 

carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus), R3107 - 

Tufriuri sud-est carpatice de coacăz (Bruckenthalia spiculifolia) și ienupăr pitic (Juniperus 

sibirica), R3108 - Tufărișuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus sibirica), R3111 - 

Tufărișăuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus); Habitatul 6150 Siliceous alpine and 

boreal grassland este reprezentat prin R3603 Pajiști sud-est carpatice de părul porcului (Juncus 

trifidus) și Oreochloa disticha.  

- ROSCI0120 Muntele Tâmpa - prezintă o importanță deosebită datorită prezenței pădurilor de 

tipul Asperulo-Fagetum. Deasemenea, flora și fauna existentă în zonă, prezintă o importanță 

ecologică și biologică, mai ales prin prezența speciilor: Cypripedium calceolus (Papucul 

Doamnei-Neregsit) la plante și Ursus arctos (Urs brun) la mamifere. 

- ROSCI0122 Munţii Făgăraş - cel mai înalt și sălbatic sector al Carpaților Românești, cu una 

dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar și periglaciar, cu o vastă suită de unități 

peisagistice unice, cu condiții ecologice specifice ca urmare a diversității geologice, pedologice 

și climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. Aici se află fragmente 

reprezentative de păduri naturale virgine și cvasivirgine care polarizează o diversitate 

biologică terestră deosebită, constituind o avuție națională inestimabilă. Munții Făgăraș oferă 

habitate excelente pentru populații viabile de urs, lup, râs și capră neagră. Cerbul, prezent atât 
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în zona împădurită cât și în golul alpin în acest masiv muntos la cea mai mare altitudine din 

Carpații României – Șaua Netedu (2200 m).  

- ROSCI0137 Pădurea Bogăţii - este una dintre cele mai reprezentative păduri de foioase din 

țară fiind alcătuita predominant din fag, carpen și gorun. Este cunoscută și ca o importanta 

arie cinegetică, cu o faună variată. Sub aspect geologic reflectă bine complexitatea tectonică, 

stratigrafică și petrografică caracteristică întregului masiv muntos al Perșanilor. Aproximativ 

2/3 din aria site-ului, sunt ocupate de depozite sedimentare-conglomerate și gresii-de fliș 

cretacic (predominant apțiene și albiene), în timp ce restul teritoriului este dominat de 

eruptivul bazaltică pus în loc la finele Neogenului și începutul Quaternarului, reprezentând 

ultimele manifestări ale magmatismului vulcanic din țara noastră. În seria acestor aflorimente 

care pot fi considerate ca monumente ale naturii se înscriu succesiv, dinspre est spre vest: 

stânca de conglomerat poligen ( fragmente de calcar biogen, gresie, cuarțit, gnais, șist cloritos, 

șist sericitos etc.); stâncile brune-roșietice de gresii feruginoase; deschiderile de gresie 

calcaroasă albă; ivirile de bazalt (culoare cenușie închisă, structură microlitică, textură masivă 

până la vacuolară). Interesanți sunt și bolovanii poliedrici de bazalt risipți pe sub arboret, 

alături de bazalt apare la zi și tuful dacitic, rocă vulcanogen-sedimentară de vârstă tortoniană, 

care se separă ușor în plăci subțiri și friabile de culoare verde.  

- ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului - speciile arborescente 

edificatoare pentru habitat (gorunul - Quercus petraea ssp. petraea și stejarul pedunculat - Q. 

robur); existența exemplarelor de gorun și stejar pedunculat de dimensiuni notabile (până la 

70 cm diametru și înălțimi până la 27-29 m); diversitatea speciilor arborescente și arbustive 

însoțitoare: carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), cireș păsăresc (Prunus 

avium), păr pădureț (Pyrus pyraster), tei de deal (Tilia cordata), ulmul de câmp (Ulmus minor), 

fag (Fagus sylvatica), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), păducel (Crataegus monogyna), salba 

moale (Euonymus europaeus), salba răioasa (Euonymus verrucosus), măceș (Rosa canina), alun 

(Corylus avellana), sânger (Cornus sanguinea), darmox (Viburnum lantana), soc negru 

(Sambucus nigra); cu excepția carpenului celelalte specii arborescente sunt reprezentate prin 

exemplare rare; în stratul ierbos au fost întâlnite majoritatea speciilor menționate în 

descrierea habitatului (R4138); s-au identificat exemplare de gorun transilvanean (Quercus 

petraea ssp. polycarpa), de gorun balcanic (Quercus petraea ssp. dalechampii) și de fag 

balcanic (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). 

- ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcărețului - specii arborescente 

edificatoare pentru habitat (gorunul - Quercus petraea ssp. petraea și stejarul pedunculat - Q. 

robur); existența exemplarelor de gorun și stejar pedunculat de dimensiuni notabile (60-70 cm 

diametru și 23-25 m înălțimi); diversitatea speciilor arborescente și arbustive însoțitoare: 

carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), cireș păsăresc (Prunus avium), păr 

pădureț (Pyrus pyraster), frasin comun (Fraxinus excelsior), tei de deal (Tilia cordata), fag 

(Fagus sylvatica), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), păducel (Crataegus monogyna), salba 
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moale (Euonymus europaeus), salba răioasă (Euonymus verrucosus), măceș (Rosa canina), alun 

(Corylus avellana), sanger (Cornus sanguinea), soc negru (Sambucus nigra), curpen de pădure 

(Clematis vitalba); cu excepția carpenului celelalte specii arborescente sunt reprezentate prin 

exemplare diseminate sau chiar rare; s-au identificat rare exemplare de gorun transilvanean 

(Quercus petraea ssp. polycarpa) precum și prezumtive exemplare hibridogene de Quercus x 

rosacea (Q. robur x Q. petraea).  

- ROSCI0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer - sunt de o importanță științifică 

deosebită deoarece reprezintă un ecosistem de stejaret de limita altitudinală și de condiții 

edafice extreme a cărei conservare asigură perpetuarea nu numai a stejarului ci și ale 

microflorei și microfaunei. Apar specii floristice rare sau vulnerabile, precum și specii care se 

constituie în asociații vegetale indicatoare de habitate de mlaștini, cum sunt Cladium mariscus 

și Schoenus nigricans.  

- ROSCI0194 Piatra Craiului - cu puține excepții întregul masiv este alcătuit din calcare de vârstă 

mezozoică, care au permis formarea unui relief carstic reprezentativ mai ales prin formele de 

suprafață, dar nu lipsesc nici formele endocarstice. Lista floristică a masivului cuprinde 1108 

taxoni. Numeroase specii sunt endemite locale , ca de ex: Dianthus callizonus (garofita Pietrei 

Craiului), Aubrieta intermedia ssp falcata. Dintre endemitele carpatice se regăsesc: Primula 

wulfeniana ssp baumgarteniana, Koeleria macrantha ssp transsilvanica, Hesperis matronalis 

ssp. moniliformis, Papaver alpinum ssp. corona -sancti-stephani, Thesium kernerianum. Apar 

numeroase specii protejate: floarea de colț, ghintaura galbena, sangele voinicului, bulbucii, 

iedera alba, etc. Fauna Masivului Piatra Craiului este deosebit de bogată și variată, apărând 

specii rare și endemice: de ex Nesticus constantinescui, Rhagidia carpatica (specii de 

nevertebrate care se găsesc numai în PN Piatra Craiului); peste 108 specii de păsări: Aquila 

crisaetos, Aquila pomarina, Tichodroma muraria, Apus apus, etc. Au fost semnalate 8 specii 

de lilieci. Carnivorele mari (urs, lup, ras) circula intre masivele Piatra Craiului si Bucegi de-a 

lungul unor culoare. Dintre erbivorele din Piatra Craiului se poate mentiona capra neagra 

(Rupicapra rupicapra). Arealul este renumit pentru diversitatea sa floristică, din totalul de 

1108 specii, 200 fiind incluse în Lista Roșie a Plantelor Superioare din România, ca specii rare, 

endemice, vulnerabile sau periclitate. O specie de importanță comunitară o reprezintă 

gălbenelele (Ligularia sibirica) întâlnită pe Valea Brusturetului. Fauna se remarcă prin prezența 

a 35 de specii de nevertebrate endemice - existența a 2 specii endemice pentru Piatra Craiului 

Nesticus constantinescui (Arahnida) și Rhagidia carpatica (Arahnida, Acari). Din cele 108 specii 

de păsări identificate 50 se regăsesc în convențiile internaționale ca fiind specii importante și 

protejate ca atare, in special speciile caracteristice zonelor stancoase din areal (fluturașul de 

stâncă - Trichodroma muraria). Număr extrem de mic de exemplare de acvilă de munte Aquila 

chysaetos existând pericolul dispariției acestora din masiv. In areal s-a inregistrat un nr. mare 

de specii de lilieci (18 specii).  
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- ROSCI0195 Piatra Mare - unele specii de plante incluse în lista roșie națională și specii 

endemice, dintre care Achillea schurii Schultz Bip., Cerastium transsilvanicum Schur, 

Coeloglossum viride (L.) Hartman, Dianthus tenuifolius Schur, Doronicum carpaticum (Griseb. 

& Schenk) Nyman, Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker, Epipactis helleborine (L.) Crantz, 

Erysimum witmannii Zaw. ssp. transsilvanicum (Schur) P.W.Ball, Festuca versicolor Tausch 

Hepatica transsilvatica Fuss, Heracleum carpaticum Porcius, Hesperis matronalis L. ssp. 

candida (Kit.) Hegir. & E. Schmid (incl. H. moniliformis Schur), Hesperis nivea Baumg., Hesperis 

oblongifolia Schur, Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Löve, Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz 

Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard, Orchis mascula (L.) L. ssp.signifera (West) 

Soó,Ornithogalum pyrenaicum L.,Oxytropis carpatica Uechtr.,Thymus comosus Heuffel, 

Thymus pulcherrimus Schur, Traunsteinera globosa (L.)Reichenb. Trollius europaeus L.  

- ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului - este importantă deoarece este un 

rest din pădurea care acoperea altă dată intreaga Depresiune a Făgărașului, rămânând unica 

pădure de stejari seculari păstrată în această regiune. Cea mai interesanta asociație de plante 

este cea care adăpostește poienile cu narcise, reprezentată prin următoarele specii: Narcissus 

stellaris, N. angustifolius, N. radiiflorus, N.serior – florens.  

- ROSCI0207 Postăvarul - importanța este atât de natură ecologică – habitate de pădure: 

făgete, amestecuri, rășinoase valoroase și nu numai, specii de floră și faună protejate.  

- ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare – flora: 10 taxoni vegetali periclitați în Europa, incluși 

în anexele Directivei Habitate și ale Convenției de la Berna (Larix Polonica, Angelica, Arnica, 

Papucul Doamnei, Echium Rossicum, Narcisele, Dedieii); 77 taxoni periclitați la nivel național, 

incluși în Lista Roșie națională. Fauna: 23 specii de mamifere periclitate în Europa și protejate 

prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna, (lupul, ursul, pisica sălbatic, vidra); 55 specii 

de păsări periclitate în Europa, incluse în Directiva Păsări și Convenția de la Berna, (uliul 

păsărar, uliul porumbar, cârstelul de câmp și 76 specii protejate la nivel național); 10 specii de 

reptile și amfibieni protejate prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna, (buhaiul de baltă 

cu burtă roșie); 11 specii protejate de pești prin Directiva Habitate și Convenia de la Berna; 

600 specii de fluturi sunt descrise în cadrul acestui spațiu (6 fiind protejate prin Directiva 

Habitate și Convenția de la Berna și 22 protejate la nivel național). Aici există multe habitate 

și specii ce sunt în Lista Roșie IUCN și de asemenea au un statut prioritar în Directiva Habitate, 

inclusiv cele mai mari populații de carnivore mari din etajul deluros (urs și lup). 

- ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu - zonă importantă pentru conservarea speciilor 

Unio crassus, Chilostoma banaticum, Rhodeus sericeus. Există încă unele zone umede care și-au 

păstrat aspectul și comunitățile remanente, fargamente ale structurilor originare. Numerose 

populații au fost izolate în aceste arii, relativ izolate, formând într-un sens restrictiv metapopulații 

și metacomunități. Deși de dimensiuni mici, sunt surse potențiale de regenerare și martori ai 

diversității specifice de odinioară, reprezentative pentru flora, fauna și peisajul ardelenesc.  
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- ROSCI0303 Hârtibaciu Sud – Est – acest sit este important pentru carnivorele mari rezidente, 

Canis lupus și Ursus arctos. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 91Y0 (Dacian 

Oak & Hornbeam Forests) și 9130 (Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum) – acestă din urmă 

este prezent doar pe o suprafață redusă din sit. Sit de importanță ridicată pentru speciile de 

lilieci listate. Este printre puținele situri desemnate pentru Emys Orbicularis. De importanță 

ridicată și pentru Lutra lutra, Castor fiber și speciile de amfibieni Bombina și Triturus.  

- ROSCI0329 Oltul Superior - habitate încadrate în categoriile de bonitate optimă și 

corespunzător, pentru castor. Deosebit de valoroase (calitativ și cantitativ) pentru această 

specie sunt habitatele mlăștinoase din sectorul Făgăraș-Porumbacu de Jos. 

- ROSCI0352 Perşani - este important pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus, Ursus 

arctos și Lynx Lynx, care din punct de vedere funcțional servește ca coridor ecologic între SCI-

urile existente Munții Făgăraș și Pădurea Bogății. Împreună cu SCI-ul existent Pădurea Bogății 

ar funcționa ca și coridor ecologic pentru carnivore mari între Carpații Orientali și Carpații 

Meridionali. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 9130 (Asperulo-Fagetum 

Beech Forests) și 91Y0 (Dacian Oak & Hornbeam Forests). De importanță ridicată și pentru 

Lutra Lutra, și speciile de amfibieni Bombina și Triturus. 

Prin Ordinul MMAP nr. 46 / 2016 a fost declarat situl de importanță comunitară ROSCI0415 Lunca 

Bârsei. 

Prin HG 1284/2007, completată şi modificată prin HG 971/2011, privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, în judeţul Braşov s-au declarat 7 situri de protecţie specială avifaunistică. Acestea sunt: 

Avrig – Scorei – Făgăraş, Dealurile Homoroadelor, Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura Codlei, Munţii 

Bodoc – Baraolt, Pădurea Bogata, Piemontul Făgăraş, Podişul Hârtibaciului. Prin HG 663/2016 s-

a declarat aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165 Piatra Craiului. 

Ariile protejate declarate anterior siturilor de protecţie specială avifaunistică care sunt integrate 

sau se suprapun peste aceste situri sunt: Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacurile Rotbav, 

Pădurea Bogăţii și Parcul Național Piatra Craiului. 
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Sursa informațiilor: www.mmediu.ro; Harta realizată de EPMC CONSULTING SRL 

Figura 3-3. Harta ariilor protejate din județul Brașov  
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12.8 Zone locuite și sănătatea oamenilor – situația actuală 

În 2019, județul Brașov avea o populație rezidentă de 552.193 locuitori, raportat la suprafața 

județului, rezultă o densitate de 102,79 loc/km2, valoare peste densitatea populației la nivel de 

regiune 68,34 de loc/km2 și peste media valorii naționale; această valoare este explicată prin 

gradului de urbanizare ridicat din zona metropolitană a municipiului Brașov. Din totalul populației 

județului 389.254 locuitori trăiesc în mediul urban, respectiv 162.939 locuitori în mediul rural. 

Din punct de vedere administrativ la nivelul anului 2019 în județul Brașov existau 4 municipii 

(Brașov, Codlea, Făgăraș, Săcele), 6 orașe (Ghimbav, Predeal, Râșnov, Rupea, Victoria, Zărnești) 

și 48 de comune.  

Conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și menționate în Anexa la 

Ordinul 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile 

municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale HG 

349/2005, la nivelul județului Brașov nu există comunități izolate. 

În ceea ce privește depozitele neconforme la nivelul județului Brașov există un număr de 9 

depozite neconforme de deșeuri municipale, după cum urmează: Făgăraș; Victoria; Rupea; 

Râșnov; Zărnești; Codlea; Brașov-Triaj; Săcele, Predeal. 

Odată cu lansarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a programului de finanțare 

pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri municipale, administrațiile publice locale 

vizate, au făcut tot posibilul pentru a reuși depunerea aplicațiilor de finanțare la termen, astfel 

încât să se poată accelera procedurile pentru demararea lucrărilor de închidere a depozitelor.  

Tabel 3-8. Depozite neconforme județul Brașov 

Depozit neconform 

localitate 

An sistare 

activitate 
An închidere 

Făgăraș 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Victoria 2009 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Rupea 2017 Se va închide în cadrul proiectului POIM / AFM 

Râșnov 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Zărnești 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Codlea 2009 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Brașov-Triaj 2004 
Se va închide de către Primăria Mun. Brașov, din fonduri 

proprii sau în cadrul proiectului AFM  

Săcele  2007 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Predeal  2007 Inchis și ecologizat de Primăria Predeal 
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Ținând seama de amplasarea în afara localităților, impactul direct al depozitelor urbane asupra 

zonelor locuite este diminuat. Riscurile sanitare cu impact asupra sănătății populației pot rezulta 

din activitățile de gestionare a deșeurilor, de exemplu: 

▪ înmulțirea unor animale precum rozătoare, păsări, insecte în special în zona de depozitare 

a deșeurilor; 

▪ operarea necorespunzătoare a instalațiilor de deșeuri sau accidentele neprevăzute pot 

duce la poluarea apei sau a solului; 

▪ emisiile atmosferice generate de vehiculele de transport sau de procesele de tratare a 

deșeurilor; 

▪ zgomotul și vibrațiile generate de traficul rutier sau de funcționarea instalațiilor de 

deșeuri. 

În cadrul Capitolului 8. Mediul urban, Sănătatea și Calitatea vieții din Raportul Anual Privind 

Starea Mediului în Brașov pentru anul 2019, principalele concluzii privind efectele poluării asupra 

calității vieții sunt prezentate după cum urmează: 

Efecte poluării aerului asupra sănătății umane 

Aprecierea stării de sănătate se face pe baza unor indicatori, cum ar fi: sporul natural; rata brută 

a mortalităţii; durata medie a vieţii; mortalitatea infantilă. Pentru urmărirea impactului poluării 

mediului asupra sănătăţii populaţiei este necesară urmărirea acestor indicatori de sănătate, care 

pot scoate în evidenţă gradul în care sănătatea populaţiei poate fi influenţată în urma expunerii 

de scurtă durată sau a expunerilor pe perioade mai lungi la factorii de risc (poluanţi) din mediul 

înconjurător.  

În aglomerările urbane principalii şi cei mai importanţi poluanţi sunt particulele în suspensie 

PM10 şi oxizii de azot, generate în principal de trafic, dar şi de procesele de ardere sau pentru 

încălzirea rezidenţială. Aerul din mediul urban este mult mai poluat, având în vedere că principala 

sursă este traficul rutier, astfel încât şi indicatorii de sănătate sunt influenţaţi printr-un procent 

crescut.  

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra organismului se regăseşte în efectele acute şi cronice 

care pot fi cuantificate prin modificarea unor indicatori specifici (mortalitate, morbiditate etc.). 

În primul rând este afectat sistemul respirator, iar populaţia cea mai vulnerabilă face parte din 

categoria populaţiei infantile și apoi a grupei de vârstă >65 ani. 

În anul 2019 la nivelul județului Brașov, se constată o pondere majoritară (55,09%) a morbidităţii 

datorită bolilor aparatului circulator, urmată de tumori (25,28%), boli ale aparatului respirator 

(8,07%) şi boli ale aparatului digestiv (5,78%). Mortalitatea prin afecţiunile aparatului circulator 

ocupă un procent semnificativ din mortalitatea generală. 

Efecte poluării fonice asupra sănătății umane 
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În anul 2019 măsurătorile nivelului de zgomot continuu echivalent exterior ponderat A, LAeq s-

au efectuat cu frecvenţă lunară, într-un număr total de 25 de puncte de monitorizare, din 

localităţile: Brașov (22 puncte); Săcele (1 punct); Codlea (1 puncte); Făgăraș (1 punct).  

Nivelurile crescute de zgomot exterior pot determina o serie de simptome precum: senzaţie de 

oboseală, de slăbiciune, irascibilitate, cefalee, migrene permanente, palpitaţii, tulburări de somn. 

Zgomotul excesiv poate să producă tulburări neurovegetative cum ar fi: accelerarea ritmului 

cardiac, a ritmului respirator, modificări ale presiunii sanguine, slăbirea atenţiei, leziuni ale 

timpanului, diminuarea reflexelor.  

Morbiditatea datorată bolilor cronice favorizate de expunerea la zgomot a populaţiei 

(hipoacuzie, boli psihice, afecţiuni cardio-vasculare, boli endocrine) pentru perioada 2010 - 2019, 

în judeţul Brașov, care pot fi favorizate de expunerea la zgomot, alături de alţi factori favorizanţi. 

Efecte poluării apei asupra sănătății umane 

Judeţul Brașov dispune de surse de apă potabilă, corespunzătoare atât cantitativ cât şi calitativ. 

În cursul anului 2019, ca și în anii anteriori, în județul Brașov, nu s-au înregistrat episoade de 

epidemii hidrice. 

Conform informațiilor furnizate prin Raportul privind starea mediului în județul Brașov, referitor 

la morbiditatea spitalizată prin methemoglobinemie acută infantilă în cursul anului 2019 nu s-a 

înregistrat niciun caz declarat pentru populaţia la risc (copii 0 - 1 an), care să fie datorat 

consumului de apă de fântână poluată cu nitraţi. 

 

12.9 Peisaj 

La ora actuală, atât depozitele de deșeuri, cât și spațiile destinate colectării lor, constituie locuri 

cu impact vizual dezagreabil, determinat de tehnologia de colectare și depozitare, prin expunerea 

acestora, posibilitatea împrăștierii lor de vânt pe suprafețe extinse (în lipsa împrejmuirilor 

corespunzătoare), prezența păsărilor, insectelor și rozatoarelor, lipsa vegetației în zonele 

perimetrale, etc. Optimizarea gestionării deșeurilor la nivelul județului Brașov conduce în mod 

direct la o îmbunătățire estetică a peisajului.  

 

 Gestionarea deșeurilor 

Obiectivul acestui subcapitol este de a prezenta situația actuală și de a identifica punctele slabe 

în cadrul sistemului actual de gestionare a deșeurilor, privind generarea deșeurilor, colectarea și 

transportul, tratarea și valorificarea deșeurilor respectiv eliminarea. 
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12.10 Deșeuri municipale 

Deșeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deșeurilor menajere și similare acestora 

generate în mediul urban și rural din gospodării, instituții, unități comerciale și de la operatori 

economici, deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, la care se 

adaugă și deșeuri din construcții și demolări rezultate din amenajări interioare ale locuințelor 

colectate de operatorii de salubritate. Conform definiției aprobate prin noile reglementări în 

domeniul gestionării deșeurilor (OUG nr. 74/2018), în categoria de deșeuri municipale sunt 

incluse: 

a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, 

sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de 

echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, 

inclusiv saltelele și mobilă; 

b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile 

respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. 

În conformitate cu legislația în vigoare, toți operatorii de salubritate și ceilalți operatori 

economici autorizați pentru colectarea anumitor tipuri de deșeuri de la populație, precum și 

operatorii instalațiilor de gestionare a deșeurilor raportează anual, la agențiile județene pentru 

protecția mediului, datele privind gestionarea deșeurilor, în baza unor chestionare stabilite la 

nivel național. Raportările se constituie în baza de date națională privind gestionarea deșeurilor. 

Cantitățile de deșeuri municipale sunt reflectate în tabelul următor. 

Tabel 3-9. Generarea deșeurilor municipale, 2013-2019 

Categorii de deșeuri 
municipale 

Cantitate (tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 

1. 
Deșeuri menajere și 
similare colectate în 
amestec, din care: 

97.787 90.696 101.869 118.443 145.137 181.326 187.381 

1.1 
deșeuri menajere de 
la populație în 
amestec 

59.730 56.904 78.438 78.476 123.200 132.477 134.307 

1.2 
deșeuri similare de la 
agenții economici 
colectate în amestec 

24.337 23.867 15.996 31.142 15.460 41.014 41.362 

1.3 
deșeuri menajere și 
similare colectate 
separat* 

2.723 1.781 5.452 5.729 1.266 3.653 7.288 

1.5 

deșeuri reciclabile 
colectate de la 
populație prin alte 
sisteme decât cel de 
salubrizare 

10.998 8.145 1.984 3.096 5.211 4.182,49 4.424 
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Categorii de deșeuri 
municipale 

Cantitate (tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 

2. 
Deșeuri din servicii 
municipale - total, 
din care: 

52.331 60.095 39.158 35.709 33.753 24.964 26.887 

2.1 deșeuri stradale 30.869 42.711 31.467 29.016 26.428 13.542 15142 

2.2 deșeuri din piețe 17.378 15.745 6.230 6.579 6.109 8.456 8.533 

2.3 
deșeuri din grădini, 
parcuri și spații verzi 

4.084 1.639 1.461 114 1.216 2.966 3.212 

3. 
Deșeuri municipale 
colectate 

150.118 150.792 141.028 154.152 178.890 206.290 214.268 

4. 
Deșeuri generate și 
necolectate 

10.262 8.841 6.280 8.914 7.533 10.014 2.331 

5. 
TOTAL deșeuri 
municipale generate 

160.380 159.632 147.308 163.066 186.423 216.304 216.599 

 * include și deșeuri voluminoase, biodegradabile și DEEE 

** date prelucrate de Consultant 

(Sursa: APM Brașov, Chestionare MUN 2013-2018, Chestionare operatori) 

 

Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

La nivelul județului Brașov serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei 

infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al 

deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare. 

Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde 

construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, 

precum: puncte de colectare, stații de transfer, autovehicule pentru colectare și echipamente 

aferente acestora, stații de sortare, stații de compostare, depozit de deșeuri.  

Conform datelor statistice, cât și a chestionarelor completate la nivelul fiecărui UAT, colectarea 

deșeurilor municipale la nivelul județului Brașov se realizează de mai mulți operatori de 

salubrizare aceștia asigurând atât colectarea deșeurilor municipale și a celor similare, direct de 

la populație și operatori economici/instituții/comerț, cât și transportul acestora către operatorii 

economici autorizați pentru tratarea și eliminarea deșeurilor. 

Operatorii de salubrizare și UAT-urile deservite la nivelul județului Brașov sunt: 

▪ SC BRAI-CATA SRL, UAT: Brașov (sector I, sector II) 

▪ SC CIBIN SRL, UAT: Săcele, Sânpetru 

▪ SC COMPREST SA, UAT: Brașov (sector II), Bunești, Poiana Mărului, Vulcan, Ghimbav, 

Hoghiz, Moieciu, Bod, Șinca, Comana, Mândra, Șercaia, Părău, Predeal, Ungra, Șinca Nouă 

▪ SC CLB TRANSRUT SRL, UAT: Budila 

▪ SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CRISTIAN, UAT: Cristian 

▪ SC ECO-SERV HĂLCHIU SRL, UAT: Hălchiu 
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▪ SC ECOSISTEM VICTORIA SRL, UAT: Victoria, Draguș, Ucea, Cârțișoara, Arpaș, Vistea 

▪ SC GOSCOM CETATEA RÂȘNOV SRL, UAT: Râșnov 

▪ SC HIDRO-SAL COM SRL, UAT: Hărman, Prejmer, Teliu, Vama Buzăului 

▪ SC MARIENBURG SCUP SRL, UAT: Feldioara 

▪ SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, UAT: Predeal 

▪ SALCO SERV SA, UAT: Făgăraș, Beclean, Hârseni 

▪ SC SERVICII DE GOSPODARIE MAGURA CODLEI SRL, UAT: Codlea, Dumbrăvița, Holbav 

▪ SC SERVICIU PUBLIC RUPEA SRL, UAT: Rupea, Jibert, Racoș, Ticușu, Homorod, Cața, Ungra 

▪ SC VECTRA SERVICE SRL, UAT: Zărnești 

▪ SC INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL, UAT: Apața, Augustin, Ormeniș, Crizbav 

▪ AQUASAL TRANSCARPATICA FUNDATA, UAT: Fundata 

▪ SC UTILITĂȚI PUBLICE BRAN SRL, UAT: Bran 

▪ SC SCHUSTER ECOSAL SRL, UAT: Bunești 

▪ SC ECOSAL RELIVO RECEA, UAT: Recea, Voila, Lisa, Cincu 

▪ Serviciul Salubrizare Târlungeni, UAT: Târlungeni. 

Pentru colectarea unor anumite fluxuri de deșeuri periculoase (ex: deșeurile de baterii și 

acumulatori), sistemul de colectare poate să fie asigurat de către producători (care oricum au 

obligația aceasta impusă prin legislația specifică în vigoare cu privire la responsabilitatea extinsă 

a producătorului), iar pentru altele (cum sunt uleiurile uzate alimentare) există deja un sistem 

asigurat de operatori economici autorizați, care pot fi sprijiniți în asigurarea unei infrastructuri 

adecvate colectării deșeurilor de la populație (puncte de lucru pe domeniul public, sprijin în 

realizarea de campanii periodice de colectare etc.). 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec se realizează în general, în mediul urban 

prin platformele de colectare (punctele gospodărești amenajate în cartierele de blocuri) și din 

poartă în poartă în zonele de case, iar în mediul rural din poartă în poartă.  

Infrastructura de colectare pentru deșeurile menajere amestecate este prezentată în tabelul 

următor: 

Tabel 3-10. Infrastructura colectare deșeuri menajere în amestec, anul 2019 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte supraterane 
colectare deșeuri în amestec 

• 739 • 49 

Dotare puncte supraterane 
colectare deșeuri în amestec 

• 1.742 x 1.1 mc 
• 3 x 5 mc 

• 458 x 1,1 mc 
• 15 x 22 mc 
• 60 x 1,1-16 mc 
• saci 

Număr puncte subterane colectare 
deșeuri în amestec 

• 16  
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Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Dotare (caracteristici) puncte 
subterane colectare deșeuri în 
amestec 

• Eurocontainere de 1,1 mc • 0 

Recipiente colectare deșeuri 
amestec din poartă în poartă 

• 28.016 capacități între 120-240 l 
• 8.929 x 120 l 
• 2.814 capacități între 

140 x 240 l 

Mașini colectare deșeuri amestec • 37 buc capacități între 7-27 mc 
• 40 buc capacități 

între 16-28 mc 
(realizat pe baza chestionarelor completate de UAT-uri, județul Brașov, 2019) 

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare  

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare se realizează atât în mediul urban cât și în 

mediul rural, în modalități diferite însă; astfel, în mediul urban zonele de blocuri, colectarea 

reciclabilelor se face în containere de 1,1 mc în punctele de colectare amenajate, iar în zonele de 

case se realizează din poartă în poartă (pentru hârtie/carton, plastic și metal) și în puncte de 

colectare (igloo-uri) pentru sticlă, astfel: 

▪ UAT-uri care colecteaza 4 fracții separate de reciclabile- 10; 

▪ UAT-uri care colecteaza 3 fracții separate de reciclabile- 25; 

▪ UAT-uri care colecteaza 2 fracții separate de reciclabile- 6; 

▪ UAT-uri care nu colectează separat reciclabilele- 17. 

Operatorii de salubritate care au raportat cantităţile de deșeuri colectate selectiv sunt: SC.Brai-

Cata SA București - Punct de lucru Brașov; SC Comprest SRL Brașov; SC Servicii Comunale Măgura 

Codlei SRL; SC Salco Serv SRL Făgăraș; SC Recyclig Group SRL Brasov; SC Goscom Cetatea Râșnov 

SRL; SC Cibin SRL Sacele; SC Vectra Service SRL Brasov, SC.Dorobeiul Cristian, Romprest Bucureşti 

- Punct de lucru Predeal. 

Infrastructura de colectare pentru deșeurile menajere amestecate este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

Tabel 3-11. Infrastructură colectare separată a deșeurilor, anul 2019 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 
Număr puncte supraterane colectare 
separată deșeuri 

• 147 • 44 

Dotare puncte supraterane colectare 
separată deșeuri 

• 431 x capacități între 1,1-2,5 mc 
• 39 igloo-uri 

• 246 capacități între 1,1-
7 mc 

• Saci pentru h/c;p/m;s 
Număr puncte subterane colectare 
separată deșeuri 

• 16 - 

Dotare (caractersitici) puncte 
subterane colectare separată deșeuri 

• Eurocontainere de 1,1 mc - 

Recipiente colectare separată 
deșeuri din poartă în poartă 

• 7.180 x 240 l 
• 3.720 x 120 l 
• 30.000 de saci 

• 8.013 x 120 l 
• 12.1145 x saci cu 

capacități între 60-120 l 
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Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Mașini colectare separată deșeuri 
• 10 buc, cu capacități între 3-27 mc 
• 1 x 5 mc (pentru DCD) 

• 13 buc, cu capacități 
între 3 -27 mc 

(Sursa: realizat pe baza chestionarelor completate de UAT-uri, județul Brașov, 2019) 

 

Tabel 3-12. Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare de către operatorii de salubrizare, 

2013-2019, județul Brașov 

Categorie deșeu 
Cantitate colectată (tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeuri de hârtie și 
carton 

1.026,76 701,78 1.159,08 883,49 773,75 704,62 1.408 

Deșeuri de plastic 871,75 229,73 652,69 582,003 322,82 211,92 990 
Deșeuri de metal 70,03 36,45 132,22 162,69 19,88 11,90 98 
Deșeuri de sticlă 313,19 137,13 338,83 369,92 83,07 121,76 446 
Deșeuri de lemn 54,20 31,49 148,73 155,47 34,85 8,22  

Biodeșeuri 222,8 455,47 2.260,18 2.725,4 0 0 104 
Deșeuri reciclabile 

amestecate 
     4.282,58 4.242 

Total 2.558,73 1.592,05 4.691,73 4.878,97 1.234,37 5.341 7.288 
Sursa: Chestionare MUN 2013-2017, Chestionare completate de la UAT-uri 

 

Din datele raportate la APM Brașov, de operatorii de salubrizare respectiv din datele raportate 

de UAT-uri rezultă faptul că la nivelul județului cantitatea de deșeuri colectate separat din 

deșeurile generate au o evoluție fluctuantă pe întreaga perioadă de analiză. 

Frecvențele de colectare a deșeurilor menajere și similare, stabilite în cadrul contractelor de 

delegare al serviciului de salubrizare la nivelul județului, sunt diferite pentru fiecare zonă, 

conform tabelului următor: 

Tabel 3-13. Frecvențe de colectare a deșeurilor menajere și similare județului, 2019 

Categorie deșeu 
Mediul Urban Mediul Rural  

Case Blocuri Case Blocuri  

Deșeuri menajere și 

similare reziduale 

2/săptămână 

(Municipiul Brașov) 

1/săptămână restul 

localităților urbane 

zilnic(Municipiul Brașov) 

2-3 /săptămână restul 

localităților urbane 

1/săptămână 

1-2-

3/săptămână 

2/lună 

 

 

 

Deșeuri reciclabile 1/săptămână 
1-2-3/ săptămână 

2/lună 

1-

2/săptămână 

2/lună 

1-2-

3/săptămână 

 

 

 

*pe baza chestionarelor completate la nivelul fiecărui UAT, județul Brașov 

 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini 
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La nivelul județului Brașov colectarea deșeurilor din parcuri și grădini, conform datelor furnizate 

de operatorii de salubrizare se realizează în general doar în mediul urban. Astfel, la nivelul 

localităților urbane, la nivelul anului 2019, colectarea deșeurilor din parcuri și grădini era 

asigurată de operatorii de salubrizare, cu excepția municipiului Brașov, unde opera SC Purline 

Impex SRL și orașului Zărnești, unde opera Compania de Servicii Publice Zărnești SRL.  

Cantitățile colectate în cursul anului de referință 2019 sunt de cca 3.242 tone, dar nu există 

informații cu privire la modul de tratare al tuturor acestor deșeuri, probabilitatea cea mai mare 

fiind aceea că sunt tratate in-situ. 

Colectarea deșeurilor stradale 

Deșeurile stradale se colectează la nivelul județului Brașov, de asemenea în principal din mediul 

urban, de către operatorii de salubrizare care colectează și deșeurile menajere. 

Cantitatea colectată la nivelul anului 2019 a fost de 15.142 tone, fiind eliminată pe depozitele de 

deșeuri. 

Colectarea deșeurilor din piețe 

Colectarea deșeurilor din piețe se realizează la nivelul județului Brașov, conform datelor furnizate 

de operatorii de salubrizare se realizează de către: SC SERVICIU PUBLIC RUPEA SRL, SC SALCO 

SERV SA, SC BRAI-CATA SRL, SC COMPREST SA, SC ECOSISTEM VICTORIA SRL. 

Cantitatea colectată la nivelul anului 2019 a fost de 8.533 tone, fiind eliminată pe depozitele de 

deșeuri. 

Transferul deșeurilor 

În judeţul Brașov în prezent există 2 stații de transfer construite din fonduri PHARE și private (la 

Râșnov). Stațiile construite prin proiecte PHARE prezintă următoarele date tehnice: 

▪ Staţia de transfer Prejmer construită în cadrul proiectului PHARE deservește următoarele 

localități: Prejmer, Teliu, Budila, Târlungeni, Hărman, Vama Buzăului (aproximativ 28.200 

locuitori deserviți) cu o capacitate proiectată de aprox. 20.000 t / an. Stația de transfer a 

fost înființată în anul 2011 și este operată de SC HIDRO SAL SRL. Stația de transfer este 

dotată cu cântar și o singură rampă de descărcare cu buncăr de transfer; 

▪ Stația de transfer Victoria construită în cadrul proiectului PHARE, deservește orașul 

Victoria, și comunele Arpaș, Ucea, Vistea, Drăguș, Sâmbăta, Cărțișoara cu o capacitate 

proiectată de 1.000 to/an (conform autorizației de mediu AM nr.308/09.11.2012 cca. 

3.000 to/an deșeuri reziduale). Stația de transfer a fost înființată în anul 2009 și este 

operată de SC ECOSISTEM VICTORIA SRL.  

- Stația de transfer Victoria 
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Instalația de transfer deține cântar care este însă nefuncțional și care nu este dimensionat pentru 

mașini transport containere, ci doar pentru autogunoiere.  

Din punct de vedere funcțional, rampa construită nu este dimensionată corespunzător pentru 

fluxul de materiale și pentru echipamentele cu care se face transportul. Operatorul a realizat cu 

costuri proprii o nouă zonă de transfer, cu o singură gură de descărcare. Transferul se realizează 

doar pentru deșeurile reziduale. Stația de transfer este practic sufocată de deșeuri reziduale, 

pentru că nu face față transferului, acestea fiind stocate temporar pe suprafața betonată 

aferentă stației de compostare.  

Echipamentele din dotarea instalației prezintă un grad de uzură mare. Stația de transfer necesită 

updatare atât în privința echipamentului de cântărire cât și a zonei de transfer, care ar trebui 

extinsă pentru mai multe guri de descărcare. 

Deşeurile reziduale se transferă în prescontainere și se transportă la depozitul ecologic zonal 

Cristian, amplasat pe teritoriul județului Sibiu. 

- Stația de transfer Prejmer 

Instalația pentru transfer era prevăzută să funcționeze prin descărcarea deșeurilor direct din 

autogunoiere în pres-containere. În realitate, deșeurile sunt descărcate pe platformele din 

incinta amplasamentului, în grămezi separate (reziduale, reciclabile, verzi). O parte din deșeurile 

reziduale sunt ulterior tratate și în stația de sortare din incintă. 

Stația ar trebui modernizată prin extinderea sa, cu încă cel puțin o gură de descărcare, prin 

dotarea cu echipamente de transport (mașini transport containere, pres-containere, containere 

simple). 

În tabelele următoare sunt prezentate caracteristici tehnice ala stațiilor de transfer respectiv 

evoluția cantităților de deșeuri transferate. 

Tabel 3-14. Date referitoare la stațiile de transfer, judeţul Brașov, 2019-2020 

Localizare 
Suprafață 

(m2) 
Capacitate 

proiectată (t/an) 
Destinația 
deșeurilor 

Distanța ST-instalația de 
tratare(km) 

Staţia de 
transfer Prejmer 

- 20.000 

Stația de sortare 
Prejmer 

Depozitul de deșeuri 
Fin-Eco 

Instalația de sortare – 
același amplasament cu 

stația de transfer 
ST- Depozit: 25,2 km  

Stația de 
transfer Victoria 

- 1.000 
Depozitul de deșeuri 
Cristian8 (jud. Sibiu) 

76,3 km 

Sursa: PJGD Brașov 2020-2025 

 

8 Depozitul Ecologic de Deșeuri Menajere și Industriale, aparținând SC Tracon SA, situat în localitatea Cristian, județul 
Sibiu și este operat SC Tracon SA. Deşeurile reziduale se transferă în prescontainere și se transportă la depozitul 
ecologic Cristian, amplasat pe teritoriul județului Sibiu 
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Evoluția cantităților de deșeuri transferate în perioada 2014-2019, la nivelul județului Brașov, 

sunt prezentate în următorul tabel. 

Tabel 3-15. Evoluția cantităților de deșeuri transferate 

Localizarea stației de 
transfer 

Cantitate de deșeuri transferată (tone/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Staţia de transfer Prejmer 1.262,17 528,17 1.244,01 1.804 1.954 3.077,23 

Stația de transfer Victoria 1.192,35 1.063,74 175,6 399,66 2.450,99 3.071,22 

Sursa: Chestionare TRAT, APM Brașov, date operatori 

Stația de transfer Râșnov, construită din fonduri private, cu o capacitate 44.420 t/an. Staţia 

dispune de toate dotările necesare, dar în prezent este în conservare, beneficiarul, considerând 

că activitatea stației este nerentabilă. 

Transportul deșeurilor municipale din restul UAT-urilor județului Brașov se realizează direct de la 

locul de colectare (gospodăriile populației), în autogunoierele operatorilor de salubrizare, către 

instalațiile de tratare (cea mai mare parte situate în zona municipiului Brașov și Săcele) și 

eliminare (depozitul conform FIN-ECO). 

Tratarea deșeurilor municipale 

Principalele operații de tratare /valorificare a deșeurilor municipale sunt: 

▪ sortarea deșeurilor; 

▪ valorificarea deșeurilor municipale; 

▪ tratarea biologică a biodeșeurilor colectate separat; 

▪ tratarea mecano-biologică. 

Sortarea deșeurilor municipale 

Deșeurile reciclabile colectate separat, sunt transportate fie la operatori economic și autorizați 

în vederea valorificării, fie la stațiile de sortare existente pe teritoriul județului. În prezent există 

la nivelul județului 5 stații de sortare pentru deșeuri municipale, acum în operare, din care 3 

realizate prin proiecte PHARE CES și 2 din fonduri private. 

Stația de sortare Victoria a fost înființată în anul 2009, este în proprietatea Primăriei Victoria 

fiind operat de către SC ECOSISTEM VICTORIA SRL. Staţia de sortare dispune de o hală. 

Construcţia nu este adecvată instalării unei linii cât de cât funcţională: este prevăzuta cu stâlpi 

pe zona centrala si nu are înălțimea minima necesara care este de cca. 8,0 m. Echipamentele din 

dotare sunt vechi, uzate și nu asigură efectuarea unei sortări eficiente. Nu este prevăzută cu 

cabină de sortare. Deșeurile transportate cu benzi se descarcă pe o banda de sortare orizontală. 

Sortarea ar trebui sa se faca manual de pe banda de sortare. Posturile de sortare ar trebui sa fie 

pe o platforma. Acest segment nu este funcțional. S-a procurat cu fonduri proprii o presa HSM 

noua. Se alimentează manual neputând fi inclusa pe flux.  
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Staţia nu este dotata cu stivuitor pentru manipularea baloților. Aceştia sunt stivuiţi manual și 

încărcați pentru valorificare cu cupa unui încărcător frontal. Deșeurile menajere reciclabile, 

precum hârtie/carton și materiale plastice sunt sortate, balotate și stocate temporar până la 

expedierea lor la societățile cu care s-au încheiat contracte. Deșeurile de sticlă și cele metalice 

sunt sortate și preluate de societățile autorizate spre valorificare. 

Stația de sortare deservește localitățile: oraș Victoria, comuna Arpașu, comuna Ucea, comuna 

Viștea, comuna Drăguș, comuna Cârțișoara.  

Stația de sortare ar avea nevoie de investiții semnificative în reabilitare și modernizare a clădirilor 

și echipamentelor: 

1. Procurarea unui cântar/platforma electronica de cântărire auto corespunzătoare, inclusiv 

soft pentru cântărire si monitorizare. Acesta trebuie poziţionat corect astfel încât se asigure 

cântărirea tuturor deseurilor care intra/ies din instalaţie corespunzător unui flux coerent. 

Capacitatea cantarului trebuie sa fie de 60 to si sa aibă o lungime de min. 18 m. 

2. Procurarea de echipamente noi, adecvate scopului propus și cantităţilor reale care trebuie 

procesate: încărcător frontal, stivuitor, linie de sortare (buncăr de alimentare cu desfăcător 

de saci, banda înclinata de transport, ciur rotativ, cabina de sortare cu posturi de sortare 

dimensionate corespunzător ca număr in funcție de capacitatea necesara a stației, extractor 

de metale, extractor de nemetale, buncăr cu banda de transport orizontala si banda de 

transport înclinata pentru alimentare presa de balotat), presă de balotat. 

3. Construcţie adecvata pentru staţia de sortare propriu-zisă - adaptarea construcţiei existente 

pentru zona de depozitare baloți și eventual pentru zona de primire/recepţie a deșeurilor. 

4. Reabilitarea clădirii cu vestiare. 

5. Alte dotări/construcţii necesare: verificarea și după caz creșterea capacitații postului TRAFO 

conform cu consumul echipamentelor care vor fi procurate; ministație de epurare adecvată 

noilor fluxuri de apă, se va analiza oportunitatea descărcării direct în colectorul staţiei de 

epurare municipale; asfaltare drum de acces; mărire suprafaţa instalaţie/centru de 

management al deseurilor Victoria, autoritatea locala afirma ca au teren limitrof pe care îl 

pot pune la dispoziţie; refacere împrejmuire; refacere reţea apa/canal; rezervor apa inclusiv 

pentru incendiu; instalaţie sprinklere în hala de sortare; hala depozitare pentru baloți. 

Stația de sortare Făgăraș a fost preluată în anul 2017 de Municipiul Făgăraș, de la operatorul SC 

B.R. Courier SRL (în baza Deciziei de transfer autorizație de mediu nr 18/T/27.03.2017), fiind 

operată actualmente de către SC SALCO SERV SRL, în baza AM 85/27.03.2012, revizuită în 

06.12.2012. Nu este o instalație de sortare propriu-zisă, activitatea de sortare este manuală, din 

grămadă. Sortarea se desfășoară într-un spațiu închiriat, inadecvat activității. Hala este o 

construcție veche, mica atât ca înălțime cat si ca dimensiuni interioare, care nu permite instalarea 

unor echipamente specifice activităţii de sortare. 
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Hala nu este dotata cu instalaţii de ventilaţie, mirosurile degajate sunt puternice. 

Stația este dotată în prezent cu: 2 prese de balotare, perforator PET, prescontainer de cca. 20 

mc, 2 încărcătoare frontale, stivuitor, containere de 32 mc, benzi transportoare. Sticla din 

colectare separată se depozitează în grămezi și se transportă la reciclator cu containere de 32 

mc. În staţie se procesează la momentul actual (2018) atât deșeuri reciclabile din colectare 

separată cât și deşeuri reziduale. Stația de sortare deserveşte toate localitățile unde operează 

SC Salco SERV SA (Municipiul Făgăraș, Comuna Beclean, Comuna Hârseni). 

Stația de sortare ar avea nevoie de investiții majore în modernizare, practic necesită o 

reconstrucție. 

Stația de sortare Prejmer a fost înființată în anul 2011, este în proprietatea Consiliul Local 

Prejmer fiind operată de către SC HIDRO SAL COM SRL. Stația de sortare deservește toate 

localitățile unde operează SC HIDRO-SAL COM SRL: Prejmer, Hărman, Teliu și Vama Buzăului. În 

prezent staţia este folosită și pentru sortarea deșeurilor reziduale. 

Hala de sortare este o construcție metalică închisă, neavând înălțime suficientă care să permită 

completarea fluxului cu o presă cu alimentare mecanică. Linia de sortare este formată din: buncăr 

preluare subdimensionat, desfăcător de saci, bandă, ciur rotativ nefuncțional, cabina de sortare 

cu 8 posturi și extractor de metale. Gradenele de sub cabina/posturile de sortare nu au 

dimensiuni corespunzatoare prelarii mecanice a materialelor sortate pentru a fi descarcate in 

presa de balotat. Presa de balotare este subdimensionată, cu alimentare cu încărcător frontal.  

În proporţie de 80% operaţiunile desfășurate în stația de sortare sunt manuale. Echipamentele 

sunt în stare avansata de degradare, unele dintre ele nefuncționale (ex. sfâşietorul de saci si 

buncărul de alimentare, extractorul de metale). Construcţia halei nu permite instalarea unei linii 

de sortare corespunzătoare având înălțimea, prea mica si stâlpi pe mijloc. 

Pentru modernizarea staţiei de sortare, ar fi necesară procurarea unei linii mai performante astfel 

încât numai operaţiunea de sortare propriu-zisa din cabina se facă manual, iar restul activităţilor 

sa fie mecanice. Este necesară de asemenea, extinderea construcției. 

Stația de sortare Săcele a fost înființată în anul 2010, este în proprietatea SC FIN-ECO SRL fiind 

operat de către SC FIN-ECO SRL. Staţia de sortare FIN ECO formează împreună cu depozitul 

conform un Centru de Tratare a Deșeurilor Reziduale. 

Staţia de sortare este destinată tratării mecanice a deșeurilor reziduale și reciclabile. Staţia de 

sortare este dotată cu: hala sortare, tocător, benzi de transport, separator magnetic, ciur rotativ cu 

ochiuri de 80 mm cu sistem de preluare praf, cabina monitorizare activitate ciur, cabina de sortare 

cu 8 posturi, climatizata, buncăr cu bandă de transport pentru presa de balotat, încărcător frontal 

cupa de 5 mc, motostivuitor, excavator cu cupa greifer, instalație filtrare aer. Fluxul tehnologic este 

cel clasic. Refuzul din sortare este deversat direct într-un prescontainer. Refuzul din sortare se 
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transportă la co-incinerare. Deșeurile reciclabilele se valorifică prin vânzare către reciclatori. Cu 

excepţia operaţiunii de sortare din cabină, restul activităţilor din staţie sunt mecanice. 

Fiind o investiție privată, această stație nu poate fi integrată în SMID Brașov. 

Stația de sortare Brașov, proprietar SC RECY ECO COMBUSTIBIL SRL (operator privat), a fost 

operată de SC URBAN SA Brașov, actualmente preluată pentru operare de SC Brai-Cata SRL 

Bucuresti - Sucursala Brasov (prin Decizia de transfer autorizație de mediu nr 23T/06.07.2018). 

Stația de sortare este o instalație tip Tehnix, cu capacitate ințială de procesare de 30.000 de 

to/an, upgradată la 61.500 t/an (prin Decizia 13 M/22.09.2015). Staţia separă deșeuri reciclabile 

colectate atât separat cât și în amestec. Construcţia/hala de sortare este închiriata. 

Staţia separa in principal deşeuri reziduale. Deşeurile reciclabile provenite din colectare separata 

sunt de proasta calitate. 

Linia de sortare este depăşita fizic și tehnologic. Multe echipamente nu funcționează 

(desfăcătorul de saci, extractor metale, presa balotat, zona de primire recepţie este sufocată de 

deșeuri etc.). Linia de sortare nu este prevăzută cu cabina. Posturile de sortare sunt poziționate 

pe o platforma. Randamentul staţiei e cca. 40%. Ca o consecința stația este sufocată atât de 

deşeuri reziduale cât și de deşeuri reciclabile provenite din colectare separată. 

Fiind o investiție privată, această stație nu poate fi integrată în SMID Brașov. 

Reciclarea deşeurilor municipale 

Valorificarea deșeurilor municipale reciclabile colectate separat se realizează prin serviciul de 

salubrizare care va prelua aceste deșeuri pentru a fi sortate în stațiile de sortare și apoi 

transferate la reciclatori, fie prin activitatea de colectare organizată de operatorii economici 

privați, autorizați pentru colectarea deșeurilor reciclabile.  

Având în vedere ultimele modificări legislative ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (prin OUG nr. 74/2018), este de menționat 

faptul că deșeurile de ambalaje generate de populație și care nu ajung în stațiile de sortare vor 

ajunge la operatorii economici privați autorizați pentru activitatea de colectare a deșeurilor 

reciclabile, sau la operatorii economici comercianți care își organizează în cadrul structurii de 

vânzare puncte de preluare a ambalajelor reutilizabile. Pentru ambele categorii de operatori 

economici obligația legală este de a se înregistra la nivelul UAT-urilor (în cazul județului Brașov) 

și de a raporta acesteia trimestrial cantitățile de deșeuri de ambalaje, respectiv de ambalaje 

reutilizabile pe care le-au preluat de la populație.  

În acest sens, este important ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară să cunoască toți acești 

operatori economici. În continuare sunt prezentate datele de identificare ale principalilor 

operatori economici care sunt autorizați să realizeze activități de valorificare a deșeurilor 

reciclabile, și sunt înregistrați în Registrul acestor operatori elaborat de Ministerul Economiei, 
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Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, conform prevederilor legale (Legea 211/2011 

privind regimul deșeurilor, art. 15, alin 2). 

În tabelul următor sunt prezentați operatorii economici care desfășoară operațiuni de valorificare 

la nivelul județului Brașov. 

Tabel 3-16. Operatori reciclatori județul Brașov 2020 

Agent 
economic 

Categorii 
de 

deșeuri 
reciclate 

Punct de lucru 
Autorizaţie de mediu 

(nr./data/ valabilitate,  

Operații de reciclare 
autorizate/Capacitate 

autorizată 

RECICLATORI 

SC ECOPAPER 
SA transfer la 
SC DS SMITH 
PAPER SRL 

15 01 01 
20 01 01  

Zărneşti 
str.13 Decembrie 
nr.18, județ Brașov 

Nr. 111/23.02.2010 
transferata către SC DS 
SMITH PAPER Zărnești, 
prin Decizia transfer nr. 
32T/09.08.2018, 
modificata prin Decizia 
nr. 38M/10.12.2018 

În procedura de 
reglementare 

R3- fabricare carton 
ondulat 
350.000 t/an 

DF PALETA 
SYSTEM SRL 

15 01 01  
15 01 02 
15 01 03 

PREJMER, str. 
Brașovului, nr. 
162A, județ Brașov 

Nr. 68 din 09.03.2012 
revizuită în 
25.01.2017decizie 
modificatoare 
17/01.03.2017 revizuită 
la data de 22.05.2017 și 
18.01.2018 
valabilă 10 ani până la 
09.03.2022 

R3-recondiționare paleți 
din lemn 
hârtie/carton: 50t/lună 
plastic: 20 t/lună 
lemn: 600 t/lună 

SC 
MULTIPLAST 
SRL 

15 01 01  
15 01 02  

20 01 39 

Brașov, 
str.Zizinului 
nr.109Bis 

Nr.96/16.09.2019, 
valabilă 10 ani, până la 
data de 16.09.2024 

R3-granulare 
36 t/lună 

METALSIL 
PROD SRL 

15 01 04 
20 01 40 

Brașov, 
str.Carierei  nr.127 

Nr. 316/08.10.2012, 
valabilă pana la data de 
08.10.2022 

R4- turnătorie metale 
neferoase 
2 t/lună 

M&M 
PRODUCT SRL 

15 01 02  
Râșnov  
str. Câmpului Nr 1 
Corp 1 

Nr. 410/28.12.2012 
valabila 10 ani 

R3- granulare 
1.200 t/an 

SC SILNEF 
METAL 
CASTING SRL 

15 01 04 
20 01 40 

Codlea, 
str. Hălchiului, nr. 
148, judet Brasov 

Nr. 58/26.07.2019, 
valabilă 5 ani, pana la 
26.07.2024 

R4- turnare lingouri din 
deșeuri de aluminiu 
15 t/zi 

PRO SOFT SRL 15 01 03 
Brasov, str. 
Zizinului, nr. 121, 
judet Brasov 

Nr. 71/29.08.2017 
valabilă 29.08.2022 

R3- recondiționare 
paleți din lemn  
1.000 buc/lună 

Sursa: APM Brașov- lista operatori economici valorificatori/reciclator 

Tratarea deșeurilor biodegradabile colectate  
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În ceea ce privește compostarea deșeurilor municipale, în prezent există în județ o singură 

platformă de compostare, la Victoria. 

În următorul tabel sunt prezentate date referitoare la instalațiile de tratare biologică, la nivelul 

județului Brașov, anul 2019. 

Tabel 3-17. Date generale privind instalațiile de tratare biologică, 2019 

Instalație de 
tratare biologică/ 

localizare 

Capacitate 
proiectată 

(t/an) 
Autorizație de mediu 

Tip de deșeuri 
tratate* 

Codul 
operațiunii de 
valorificare** 

Platforma 
compostare 

Victoria 
160-200 

Nr.308/09.11.2012 
valabilă 10 ani 

20 02 01 R3 

*codul deșeurilor conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

**conform Anexei nr. 3 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

Platforma de compostare Victoria a fost înființată în anul 2009, este în proprietatea Primăriei 

Victoria fiind operat de către SC Ecosistem Victoria SRL. Deșeurile verzi colectate separat sunt 

depozitate sub formă de grămadă pe o platformă, fără a fi amestecate cu alte categorii de deșeuri 

primite în stație. Linia de compostare din cadrul stației de la Victoria nu este dotată cu 

echipamente specifice precum: tocător, încărcător frontal, mașină de intors brazde. 

În vederea modernizării, staţia de compostare ar avea nevoie de:  

▪ Procurarea de echipamente specifice: tocător, ciur, incarcator frontal 

▪ Construcții necesare:  

- 2-3 padocuri de compostare prin aerare forţata prevăzute cu sistem de drenaj. Dotări 

specifice: aeratoare/ventilatoare, procesoare pentru monitorizare temperatura, 

oxigen, membrana pentru acoperire, calculator cu soft pentru monitorizare 

- platforma betonata pentru zona de maturare si șopron depozitare compost. 

În cadrul stației de sortare și transfer Prejmer exista o platformă de compostare a gunoiului de 

grajd aflată în proprietatea Consiliul Local Prejmer și operată de către SC HIDRO SAL COM SRL 

(AM 163/31.07.2014). Deși este dedicată compostării gunoiului de grajd, se mai compostează aici 

și deșeuri verzi colectate de la populație și din parcuri și grădini din zona deservită de acest 

operator (Prejmer, Hărman, Teliu, Vama Buzăului), fără a fi însă cuantificate cantitățile de deșeuri 

biodegradabile tratate.  

 

Tratarea mecano-biologică 

La nivelul județului Brașov nu există la acest moment nici o instalație funcțională de tratare 

mecano-biologică a deșeurilor municipale reziduale. 
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Tratarea termică 

La nivelul județului Brașov nu există la acest moment instalații funcționale de tratare termică 

dedicate pentru deșeurile municipale. Tratarea termică a reziduurilor obținute din instalațiile de 

tratare a deșeurilor se realizează în cadrul SC CRH Ciment (România) SA Hoghiz. 

La nivelul anului 2019 (ultimul an în care există date publice privind tratarea termică a deșeurilor), 

din totalul cantităților co-incinerate, cca 2268 t provin din deșeuri municipale (fie că sunt deșeuri 

stradale sau din piețe, fie că sunt deșeuri din sortarea deșeurilor, cod 19 12 12). Mare parte din 

aceste cantități provin din zona Rupea, cea mai apropiată de fabrica de ciment. 

În ceea ce privește reziduurile de cenușă, în perioada de analiză, nu au fost raportate de operator 

cantități generate; reziduurile din co-incinerarea acestor deșeuri se regăsesc în compoziția 

cimentului. 

 

Eliminarea deșeurilor 

Eliminarea deșeurilor municipale se realizează în conformitate cu cerințele legislației în domeniul 

gestionării deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului. În prezent, 

depozitarea reprezintă principala opțiune de eliminare a deșeurilor municipale, fiind considerată 

cea mai puțin favorabilă și de aceea se realizează numai în cazul în care celelalte opțiuni nu pot 

fi aplicabile. 

În prezent la nivelul județului este funcțional Depozitul Ecologic Zonal de Deșeuri Nepericuloase, 

situat în localitatea Săcele, județul Brașov și este operat SC Fin Eco SA. Acesta se încadrează în 

clasa b, depozit de deșeuri nepericuloase, conform clasificării din H.G. nr. 349/2005 (art. 4), 

completată și modificată prin H.G. nr. 1292/2010.  

Capacitatea inițială proiectată a depozitului este de 11.230.000 mc , fiind prevăzută a fi acoperită 

prin 6 celule de depozitare, cu diferite suprafețe.  

Până la nivelul anului 2017, la nivelul județului Brașov, a fost funcțional Depozitul de Deșeuri al 

Orașului Rupea. Depozitul a fost în proprietatea Autorității Locale Rupea și operat de către SC 

SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. Acesta și-a sistat activitatea începând cu anul 2017 (conform HG 

349/2012). 

Tabel 3-18. Depozite conforme județul Brașov, anul 2019 

Depozit conform 
localitate 

Autorizație de 
mediu 

Capacitate 
proiectată (m3) 

Capacitate 
disponibilă 

(m3) 

Codul 
operațiunii de 

eliminare* 

Depozitul Ecologic Zonal 
Brașov de Deșeuri 

Nepericuloase. 

Nr. SB 112din 
22.03.2010 
revizuită la 
19.06.2019 

11.230.000 155.100** D1 
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Depozit conform 
localitate 

Autorizație de 
mediu 

Capacitate 
proiectată (m3) 

Capacitate 
disponibilă 

(m3) 

Codul 
operațiunii de 

eliminare* 

Depozitul de deseuri al 
orasului Rupea 

- 200.000 - D1 

*conform Anexei nr.2 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

** celula 3 activă a depozitului  

 

Depozitul Ecologic Zonal de Deșeuri nepericuloase Brașov - Săcele 

Depozitul zonal este situat în extravilanul UAT Săcele, la limita cu zona industrială S-SE a 

municipiului Brașov. Din punct de vedere juridic, Depozitul ecologic zonal de deșeuri 

nepericuloase este deținut de SC FIN-ECO SA, societate comercială cu capital privat 100% în care 

municipiul Brașov este acționar minoritar. 

Depozitul este operat din 2004 de societatea SC FIN-ECO SA și datorită acestui fapt, acceptarea 

deșeurilor se realizează în baza unor contracte comerciale încheiate de operator cu operatorii de 

salubrizare și cu administrațiile publice locale, după caz, și nu în baza unui contract de delegare 

a serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii 101/2006 privind salubrizarea 

localităților; de asemenea, operarea depozitului nu ia în considerare nici prevederile HG 

349/2005 privind depozitarea deșeurilor, în ce privește rolul administrațiilor publice locale în 

administrarea depozitelor. 

Depozitul ocupă o suprafață de 26,82 ha, fiind prevăzut a funcționa pe o perioadă de 25 de ani. 

Depozitul a fost dezvoltat etapizat, la momentul actual fiind construite celulele 1, 2 și 3 și în 

derulare procedura pentru obținerea acordului de mediu pentru celula 4.  

La acest moment depozitul ecologic este funcțional, având următoarele caracteristici:  

▪ Capacitate maxima proiectată inițial: 11.230.000 mc / 8.984.000 tone) / 6 celule; 

▪ Celule realizate: 

- Celula 1 – 6 ha (suprafață), 3,55 ha (suprafata bazei), capacitate de stocare epuizată în 

2010: 1.324.481 mc (1.059.585,233 tone); nu au fost finalizate lucrările de închidere 

ale celulei (termen de finalizare aprilie 2021), dar au fost montate 36 de puțuri de gaz 

dar care nu funcționează corespunzător, fiind constatate emisii de gaz; 

- Celula 2 – 3,995 ha (suprafață), 2,42 ha (suprafata bazei), capacitate de stocare 

epuizata în 2016: 1.238.129 mc (990.503 tone); nu au fost finalizate lucrările de 

închidere ale celulei (termen de finalizare aprilie 2021), dar au fost montate 15 puțuri 

de gaz, dar care nu funcționează corespunzător, fiind constatate emisii de gaz; 

Pentru închiderea celulelor 1 și 2 APM Brașov a emis Decizia Etapei de Încadrare nr. 

535/29.10.2018, iar Primăria Municipiului Săcele a emis Autorizația de construire nr. 
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2/14.01.2019 pentru Executarea lucrărilor de construire pentru închidere celulă I și II din 

depozitul ecologic zonal Brașov. 

- Celula 3 – 6,589 ha (suprafața), 2,25 ha (suprafața bazei), capacitate maximă de stocare 

955.245 mc (764.196 tone), în funcțiune, capacitate anuală de depozitare estimată la 

212.157 mc (169.725,6 tone). Actualmente (până la data de 31.12.2019) pe această 

celulă au fost depozitate 640.116,18 tone deșeuri (cca 83,76% din capacitatea maximă 

autorizată).  

Capacitatea de depozitare a celulei 3 ar fi trebui să fie acoperită în cursul anului 2020, odată cu 

atingerea acesteia urmând să fie pusă în funcțiune și celula 4. Până la momentul elaborării 

prezentului document, celula 4 nu era încă funcțională. Pentru celula 4 suprafața propusă este 

de 3,25 ha, cu o capacitate estimată de depozitare de 950.000 mc (760.000 tone). Depozitul 

ecologic funcționează 16 h/zi, 6 zile pe săptămână 

Conform autorizației integrate de mediu, depozitul ecologic poate primi, pe lângă categoriile de 

deșeuri municipale, și o gamă foarte largă de deșeuri industriale, nepericuloase. De asemenea, 

tot conform aceleiași autorizații integrate de mediu, depozitul deservește atât UAT-uri din județul 

Brașov (nu toate localitățile din jud Brașov) cât și unele UAT-uri din alte județe (Alba, Cluj, 

Covasna, Harghita, Prahova), fiind permisă depozitarea deșeurilor și din alte localități, cu condiția 

respectării listei de deșeuri permise.  

Operarea și administrarea depozitului ecologic, precum și monitorizarea factorilor de mediu a 

fost, pe parcursul anilor destul de precară, fapt evidențiat de numeroasele reclamații, sesizări și 

petiții înregistrate la GNM Brașov referitoare la disconfortul produs de emisiile puternic 

mirositoare care provin de la activitatea depozitului, resimțite de populația rezidentă aflată în 

apropierea depozitului (cartierul Tractorul din municipiul Brașov). De asemenea, constatările 

verificărilor pe teren ale GNM au concluzionat o administrare defectuoasă a instalațiilor aferente 

celulelor de depozitare (sistemul de colectare a gazului, sistemul de colectare și tratare a 

levigatului) care au condus fie la lipsa monitorizării corecte (pentru parametrii sau frecvența 

impuse prin Autorizația integrată de mediu) fie depășiri ale valorilor limită impuse în aceeași 

autorizație pentru acești parametri; astfel, s-a constatat lipsa monitorizării corecte a emisiilor 

atmosferice (NMVOC, amoniac, hidrogen sulfurat, metilmercaptan, PM10) la limita 

amplasamentului sau aplicarea unor metode de măsurare inadecvate a acestora (cu limite de 

detecție mult mai mari decât valorile limită impuse), a monitorizărilor tehnologice a biogazului la 

puțurile de captare (pentru a măsura concentrația de metan), precum și monitorizări 

olfactometrice. De asemenea, au fost constatate depășiri ale valorilor limită ai unor parametri de 

evacuare a permeatului din stația de epurare în râul Durbav (la azot amoniacal). Monitorizarea 

defectuoasă a condus în 2020 la întocmirea unei sesizări penale de către GNM pentru poluarea 

accidentală cauzată de nesupravegherea funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice şi 

de tratare şi neutralizare, menţionate în prevederile autorizaţiei integrate de mediu (OUG 
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195/2005, art. 98, alin (1), lit b)). Unele din măsurile de remediere impuse de GNM au fost 

realizate de operator în cursul anului 2020. 

Evoluția cantităților de deșeuri depozitate, provenite doar din județul Brașov este prezentă în 

tabelul următor. 

Tabel 3-19. Evoluția cantităților de deșeuri depozitate pe depozite conforme și neconforme 

Depozit 
conform/localitate 

Cantități de deșeuri depozitate (tone/an) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Depozitul Ecologic 
Zonal Brașov de 
Deșeuri 
Nepericuloase. 

142.223,353 140.081,768 151.662,232 210.548,998 225.697,06 231.627,55 260.510,36 

Din care 
municipale 
(codurile 20 și 19 
12 12) 

124.043,265 124.514,101 135.975,822 194.709,241 210.370, 32 212.744,27 227.518 

Provenind din jud 
Brașov 

113.275,42 93.830,111 97.151,322 136.101,993 159.121,685 190.545,77 200.724,61 

Provenind din alte 
județe 

10.767,845 30.683,99 38.824,499 58.607,248 51.248,635 22.198,5 26.793,71 

Depozitul de 
deșeuri Rupea* 

3.865,23 2.997,48 1.534,28 1.246,63 850,88 - - 

Din care 
municipale 
(codurile 20 și 19 
12 12) 

3.865,23 2.997,48 1.533,38 1.222,63 850,88 - - 

Depozite din alte 
județe** 

2213,49 4.659,27 835,22 423,94 399,66 2097,08 2.928,22 

*este sistată depozitarea, din iulie 2017, fiind unul din depozitele neconforme 

** cantități de deșeuri municipale provenite din județul Brașov eliminate în depozite din județele învecinate (Sibiu, 

Covasna, Mureș, Hunedoara) 

Sursa: Chestionare TRAT 2013-2017, informatii operatori  

În ceea ce privește depozitele neconforme la nivelul județului Brașov există un număr de 9 

depozite neconforme de deșeuri municipale, după cum urmează:  

▪ Făgăraș; 

▪ Victoria; 

▪ Rupea; 

▪ Râșnov; 

▪ Zărnești; 

▪ Codlea; 

▪ Brașov; 

▪ Săcele; 

▪ Predeal. 
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Depozitele, exceptându-se cel de la Rupea, sunt depozite istorice a căror dată de înființare este 

după cum urmează:  

Informații privind depozitele neconforme sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 3-20. Depozite neconforme județul Brașov 

Depozit neconform 
localitate 

An sistare 
activitate 

An închidere 

Făgăraș 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 
Victoria 2009 Se va închide în cadrul proiectului AFM 
Rupea 2017 Se va închide în cadrul proiectului POIM / AFM 
Râșnov 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 
Zărnești 2008 Se va închide în cadrul proiectului AFM 
Codlea 2009 Se va închide în cadrul proiectului AFM 

Brașov-Triaj9 2004 
Se va închide de către Primăria Mun. Brașov, din 
fonduri proprii sau în cadrul proiectului AFM  

Săcele10 2007 Se va închide în cadrul proiectului AFM 
Predeal11 2007 Inchis și ecologizat de Primăria Predeal 

 

Odată cu lansarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a programului de finanțare 

pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri municipale, administrațiile publice locale 

vizate, au făcut tot posibilul pentru a reuși depunerea aplicațiilor de finanțare la termen, astfel 

încât să se poată accelera procedurile pentru demararea lucrărilor de închidere a depozitelor.  

Dintre acestea menționăm următoarele:  

▪ Făgăraș: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

▪ Victoria: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

▪ Râșnov: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

▪ Zărnești: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractul de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor.  

 

9 Anul de sistare al depozitării conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor este 2007 
10 Anul de sistare al depozitării conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor este 2008 
11 Anul de sistare al depozitării conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor este 2009 
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▪ Săcele: a depus aplicația de finanțare care a fost aprobată și în baza acesteia s-a semnat 

contractual de finanțare. Au fost demarate procedurile de întocmire a caietului de sarcini 

pentru contractarea execuției lucrărilor. (Proiectul tehnic a fost realizat înainte de 

depunerea aplicației de finanțare). 

▪ Codlea: a depus aplicația de finanțare care a fost respinsă în prima etapă. S-a redepus 

dosarul, pentru acesta solicitându-se clarificări și aprobându-se dosarul. Urmează ca în 

perioada următoare să se semneze contractual de finanțare.  

▪ Brașov: activitatea cu privire la depozitul neconform a fost gestionată de către 

reprezentanții autorității publice locale. Depozitarea pe acest depozit este sistată, APM 

Bv a emis un Aviz de mediu pentru închidere (nr 31/2007, reviziut la 25.11.2008) pe 

numele SC FIN-ECO SA. Acesta nu a realizat până la acest moment ecologizarea 

depozitului. Sarcina închiderii și ecologizării finale a depozitului îi revine în prezent 

Primăriei Municipiului Brașov, care a demarat procedurile, prin realizare Bilanțului de 

mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de finanțare pentru aceste lucrări este fie 

bugetul local, fie AFM.  

▪ Rupea: având în vedere că activitatea la depozitul de pe raza acestei UAT a fost sistată 

doar în vara anului 2017, nu a făcut obiectul procedurii de infringement și implicit al 

cauzei de condamnare a României pentru neîndeplinirea obligațiilor de închidere a 

depozitelor neconforme de deșeuri municipal clasa b, astfel nu a respectat una din 

condițiile de eligibilitate din cadrul programului și nu a depus aplicația de finanțare. Cu 

toate acestea, a fost întocmit Studiul de Fezabilitate și au fost obținute toate avizele 

necesare până la Acordul de Mediu/ Decizia etapei de încadrare. Situația juridică a 

terenului este reglementată, fiind în proprietatea unității administrative teritoriale 

Rupea. Depozitul neconform Rupea va fi închis și ecologizat cu fonduri obținute prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 ce vor fi accesate de Primăria 

Rupea, fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean 

▪ Predeal: depozitul de deșeuri a fost închis și ecologizat prin procedura simplificată de 

către Primăria Predeal. 

 

12.11 Deșeuri periculoase municipale 

Conform Listei europene a deșeurilor, următoarele categorii fac parte din deșeurile municipale 

periculoase. 

Tabel 3-21. Lista europeană a deșeurilor municipale periculoase 

Cod deșeu Tip deșeu 

20 01 13* Solvenți 

20 01 14* Acizi 
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Cod deșeu Tip deșeu 

20 01 15* Alcali 

20 01 17* Fotochimice 

20 01 19* Pesticide 

20 01 21* Tuburi fluorescente și alte deșeuri care conțin mercur 

20 01 23* Echipamente scoase din funcțiune, care conțin clorofluorcarburi 

20 01 26* Uleiuri și grăsimi, altele decât cele mentionate în 20 01 25 

20 01 27* Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini care conțin substanțe periculoase 

20 01 29* Detergenți care conțin substanțe periculoase 

20 01 31* Medicamente citotoxice și citostatice 

20 01 33* Baterii și acumulatori incluși la 16 06 01,16 06 02 sau 16 06 03 

20 01 35* 
Echipamente electrice și electronice scoase din funcțiune, altele decât cele menționate 

la 20 01 21 și 20 01 23 conținând componente periculoase 

20 01 37* Lemn conținând substanțe periculoase 

Sursă: HG nr. 856/2002 

Colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale nu este extinsă la nivel 

național, cantitățile colectate fiind extrem de reduse. După colectare acestea sunt stocate 

temporar și transportate spre eliminare la instalațiile de eliminare existente a deșeurilor 

periculoase. 

Conform datelor EUROSTAT, media de generare a deșeurilor municipale periculoase în România 

a fost de 2 kg/locuitor/an în 2016. În cazul UE-28 media de generare a fost de 5 kg/locuitor/an în 

2014 crescând la 7 kg/locuitor/an în 2016. 

În perioada de analiză pentru PJGD Brașov, conform datelor statistice, cantitățile de deșeuri 

periculoase municipale provenite de la persoane fizice colectate separat sunt extrem de mici, și 

sunt doar deșeuri de baterii și acumulatori. 

Conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare, autoritățile administrației publice locale au ca obligație să „asigure și să răspundă 

pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a 

deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase”. De asemenea, trebuie să asigure „spațiile 

necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice 

fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora”. 

Opțiunile de colectare prevăzute sunt campaniile de colectare periodice, prin puncte de colectare 

fixe temporare, conform unui program anual stabilit la începutul anului. 

Există și posibilitatea ca anumite categorii de deșeuri municipale periculoase să poată fi colectate 

prin magazinele care asigură desfacerea produselor respective înainte de a deveni deșeuri (ulei 

uzat, baterii și acumulatori uzați, medicamente expirate), dar nu a putut fi identificată o evidența 

a cantităților de deșeuri periculoase colectate în acest mod.  
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Conform datelor statistice până la nivelul anului 2019, nu există informații cu privire la cantități 

de deșeuri periculoase municipale colectate separat de operatorii de salubrizare.  

 

12.12 Ulei uzat alimentar 

Uleiurile și grăsimile comestibile (cod deșeu: 20 01 25 și 20 01 26*) reprezintă o categorie aparte 

a deșeurilor alimentare, în special datorită potențialului lor de poluare a solului și apelor în cazul 

unei gestionări defectuoase, cum ar fi eliminarea în canalizare. 

Nu există cerințe legislative specifice pentru această categorie de deșeuri (hotărârea de guvern 

care reglementează gestionarea uleiurilor uzate are ca obiect numai uleiurile uzate minerale). 

Dacă operatorii economici din industria HORECA sunt obligați să colecteze separat uleiurile uzate 

alimentare ca pe orice altă categorie de deșeuri generată (obligație care apare și în autorizațiile 

de mediu), populația nu are stabilită această obligativitate prin niciun act normativ. 

În România nu există o practică extinsă privind colectarea uleiului uzat alimentar de la populație. 

Există o serie de asociații neguvernamentale care derulează proiecte în cadrul cărora uleiului uzat 

alimentar este ridicat de la generator (București, Timișoara, Constanta).  

Populația mai poate duce uleiul uzat la benzinării sau la centrele operatorilor economici care 

colectează uleiul uzat din sectoarele HORECA. 

Operatori economici autorizați pentru colectarea uleiurilor uzate alimentare la nivelul județului 

Brașov, conform raportărilor APM, sunt:SC Rian Consult SRL, SC Waste Professional SRL, SC  

Industrial Proces Paper SRL, SC New Pamafer SRL, SC Comprest SRL, SC Nenvic SRL, SC Pan 

Recycling SRL, SC Ale Bio Range SRL, SC Krogan Reciclare SRL, SC Rop Rias SRL, SC Remat Brașov 

SA, SC Silnef SRL, În perioada de analiză, nu există date privind cantitățile de ulei uzat alimentar 

generate și colectate de la persoane fizice. 

Datele privind cantitățile de ulei uzat alimentar colectate de la generatori (altele decât 

persoanele fizice) sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 3-22. Lista europeană a deșeurilor municipale periculoase 

Anul Colectat (tone) Valorificat (tone)* Eliminat (tone) 

2014 35,62 31,77 0 

2015 39,81 46,88 0 

2016 52,92 53,99 0 

2017 26,32 26,32 0 

2018 12,14 11,87 0 

2019 4,60 1,43 0 

Uleiurile uzate colectate sunt predate pentru valorificare, către agenți economici autorizați, astfel: 
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• SC SILNEF SRL (20 01 25;20 01 26*, AM 125/08.05.2012, revizuita la data de 17.10.2016, 

valabilitate 08.05.2022; 

• SC RIAN CONSULT SRL (20 01 25;20 01 26*, AM nr. 159/28.05.2012, valabilitate 10  ani); 

• SC NEW PAMAFER SRL (20 01 25;20 01 26*, AM nr. 28/03.03.2016, revizuită la 

07.11.2016, revizuită la 23.09.2019 valabilă până la 03.03.2021; 

• SC PROGREEN T.A.T. SRL (20 01 25;20 01 26*, AM nr. 42/28.06.2018, revizuită la data de 

20.05.2019) valabilitate 28.06.2023); 

• SC ROP RIAS SRL (20 01 25, AM 102/27.10.2016. revizuită la data de 22.11.2017, 

valabilitate 27.10.2021); 

• SC REMAT MUELLER - GUTTENBRUNN SRL (20 01 26*, AM 173/ 25.06.2012 , valabila 10 

ani). 

Documentele de planificare anterioare de la nivel național și județean nu au stabilit ținte sau 

acțiuni de luat în domeniul gestionării deșeurilor alimentare. 

Deficiențe cheie. Aspecte care necesită îmbunătățite 

Aspectele identificate de PNGD 2014-2020 referitoare la deșeurile alimentare sunt următoarele: 

- Lipsa unei definiții armonizată a „deșeurilor alimentare” ceea ce face dificilă măsurarea, dezvoltarea 

unor politici adecvate de reducere și monitorizarea succesului/eșecului acestor politici; 

- Implementarea la o scară foarte redusă a colectării separate a deșeurilor alimentare în 

vederea valorificării; 

- În cazul deșeurilor alimentare rezultate de la populație și din serviciile alimentare, colectarea 

separată din deșeuri menajere și similare s-a realizat într-o proporție foarte mică, cea mai 

mare parte a deșeurilor fiind colectate în amestec; 

- Existența unui număr redus de instalații pentru valorificarea deșeurilor alimentare; 

- Lipsa măsurătorilor și raportărilor specifice pentru deșeurile alimentare ceea ce face dificilă 

evaluarea cantității, a originii și a evoluției acestora de-a lungul timpului; 

- Lipsa la nivel național a unui sistem de colectare a uleiului uzat alimentar de la populație și 

lipsa de informare și conștientizare cu privire la impactul pe care îl are gestionarea greșită a 

acestui tip de deșeu. 

 

12.13 Deșeuri de ambalaje 

Legea nr. 249/2015 (*actualizată*) privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje stabileşte măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii 

deşeurilor de ambalaje şi, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, 

reciclării şi altor forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje şi, în consecinţă, reducerii 

eliminării finale a unor astfel de deşeuri. Sunt supuse prevederilor legii toate ambalajele 

introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare 
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în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum 

și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare. 

În conformitate cu prevederile legislative, toți actorii implicați în introducerea pe piață a 

ambalajelor și a generării/gestionării deșeurilor de ambalaje au obligația raportării anuale la 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

Cantitățile de deșeuri de ambalaje introduse pe piață la nivel național sunt prezentate în tabelul 

de mai jos. 

Tabel 3-23. Cantități de ambalaje introduse pe piață la nivel național, total și pe tip de material, 2011-2016 

Tip materiale 
Cantitatea de ambalaje introduse pe piață (tone) 

2011 2012 2013 2014 2015 2018 

Sticlă 139.730 160.259 149.205 164.521 194.347 210.027 

Plastic 278.810 298.042 290.279 336.818 359.036 348.794 

Hârtie/carton 293.100 303.108 311.578 388.017 441.764 427.434 

Metal 55.230 58.333 54.406 65.666 66.830 64.006 

Lemn 225.540 239.774 248.660 289.691 334.573 299.876 

Altele 100 41 11 24 11 31 

TOTAL 992.510 1.059.557 1.054.139 1.244.737 1.396.562 1.350.168 

 (Sursa: ANPM,date ambalaje 2019) 

Se consideră că, la nivelul unui an calendaristic, cantitatea de deșeuri de ambalaje generate este 

egală cu cantitatea de ambalaje puse pe piață. 

Din tabel rezultă o creștere constantă a cantității de ambalaje puse pe piață, cu excepția anului 

2013 când scăderea este nesemnificativă, în perioada de referință înregistrându-se o creștere cu 

13%, cu cea mai mare creștere în 2014 de peste 18%. 

Colectarea deșeurilor de ambalaje la nivelul județului Brașov se realizează atât de către colectori 

autorizați care au contracte de reciclare cu reciclatori autorizați și care colectează din industrie și 

comerț, dar și de la populație, cât și prin operatorii de salubritate care au contract cu operatori 

care au preluat responsabilitatea gestionării ambalajelor sau cu reciclatori/valorificatori. 

La nivelul județului Brașov sunt autorizați la nivelul anului 2020, un număr de 100 de operatori 

colectori de deșeuri de ambalaje. Numărul acestor operatori este de așteptat să crească în 

perioada următoare, datorită aplicării prevederilor OUG nr. 74/2018 prin care se modifica Legea 

nr. 249/2015.  

Cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate în perioada 2014-2019, sunt prezentate în tabaelul 

de mai jos. 

Tabel 3-24. Cantități de deșeuri de ambalaje colectate în județul Brașov, 2014-2019 
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Tip materiale 
Cantitatea de ambalaje (tone) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeu de hârtie/ 
carton 

(15.01.01) 
14.637,03 13.244,502 15.283,714 12.008,763 11.246,75 7.246,88 

Deșeu de plastic 
(15.01.02) 

5.802,166 6.717,683 9.789,958 5.349,272 4.115,134 3.715,35 

Deșeu lemn 
(15.01.03) 

5.953,087 7.530,568 10.052,418 9.940,195 4.011,106 5.661,45 

Deșeu metal 
(15.01.04) 

4.825,548 6.765,607 1.364,569 1.775,749 2.204,384 961,02 

Deșeu de sticlă 
(15.01.07) 

394,428 147,833 102,786 399,543 610,282 275,38 

TOTAL 31.612,259 34.406,193 36.593,445 36.558,543 22.187,656 17.859,7 

Sursa: Chestionare APM, date operator 

Din tabelul de mai sus se poate observa că există o variație neuniformă a cantităților colectate în 

perioada analizată, cea mai mare cantitate de deșeuri de ambalaje colectată fiind înregistrată în 

anul 2016. De asemenea, din totalul deșeurilor de ambalaje colectate, ponderea cea mai mare o 

au, în toți anii deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, urmate de deșeurile de ambalaje de 

lemn, cea mai mică pondere fiind a deșeurilor de ambalaje de sticlă (probabil datorită lipsei 

infrastructurii de tratare/reciclare a acestei categorii de deșeuri). 

Informații privind instalațiile de reciclare sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 3-25. Lista operatori economici reciclatori de deșeuri de ambalaje, județul Brașov, 2019 

Instalație/localizare 
Categorii 

de deșeuri 
acceptate 

Autorizaţie de mediu 
(nr./data/valabilitate) 

Operații de reciclare 
autorizate/Capacitate 

autorizată 

Zărneşti 
str.13 Decembrie nr.18, 
județ Brașov 

15 01 01 
20 01 01  

Nr. 111/23.02.2010 
transferata către SC DS 
SMITH PAPER Zărnești, prin 
Decizia transfer nr. 
32T/09.08.2018, modificata 
prin Decizia nr. 
38M/10.12.2018 
În procedura de 
reglementare 

R3- fabricare carton 
ondulat 
350.000 t/an 

PREJMER, str. 
Brașovului, nr. 162A, 
județ Brașov 

15 01 01  
15 01 02 
15 01 03 

Nr. 68 din 09.03.2012 
revizuită în 25.01.2017decizie 
modificatoare 17/01.03.2017 
revizuită la data de 
22.05.2017 și 18.01.2018 
valabilă 10 ani până la 
09.03.2022 

R3-recondiționare paleți 
din lemn 
hârtie/carton: 50t/lună 
plastic: 20 t/lună 
lemn: 600 t/lună 
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Instalație/localizare 
Categorii 

de deșeuri 
acceptate 

Autorizaţie de mediu 
(nr./data/valabilitate) 

Operații de reciclare 
autorizate/Capacitate 

autorizată 

Brașov, str.Zizinului 
nr.109Bis 

15 01 01  
15 01 02  
20 01 39 

Nr.96/16.09.2019, valabilă 10 
ani, până la data de 
16.09.2024 

R3-granulare 
36 t/lună 

Brașov,str.Carierei  
nr.127 

15 01 04 
20 01 40 

Nr. 316/08.10.2012, valabilă 
pana la data de 08.10.2022 

R4- turnătorie metale 
neferoase 
2 t/lună 

Râșnov Str Câmpului Nr 
1 Corp 1 

15 01 02  
Nr. 410/28.12.2012  valabila 
10 ani 

R3- granulare 
1.200 t/an 

Codlea, 
str. Hălchiului, nr. 148, 
judet Brasov 

15 01 04 
20 01 40 

Nr. 58/26.07.2019, valabilă 5 
ani, pana la 26.07.2024 

R4- turnare lingouri din 
deșeuri de aluminiu 
15 t/zi 

Brasov, str. Zizinului, nr. 
121, judet Brasov 

15 01 03 
Nr. 71/29.08.2017 valabilă  
29.08.2022 

R3- recondiționare paleți 
din lemn  
1.000 buc/lună 

VALORIFICARE ENERGETICĂ 

Hoghiz, str.Pădurii 
nr.1,integ 

15 01 01  
15 01 02 
15 01 05  
15 01 06  
15 01 09 

AM nr. 2/10.04.2018 valabilă 
10 ani 

R1 
R5 
R12/R13 

BRASOV, 
str. Ecaterina Teodoroiu, 
nr. 38, hala 9, județ 
Brașov, 

15 01 03 
AM nr. 32/25.05.2018 
valabila pana la 25.05.2023 

R1 

Sursa:APM Brașov 

Limitările identificate la nivelul județului Brașov legate de modul de gestionare a deșeurilor de 

ambalaje sunt următoarele:  

- slaba implementare a colectării separate a deșeurilor de ambalaje în special la micile magazine 

și populația rurală; 

- pierderea încrederii populației urbane în colectarea separată a deșeurilor de ambalaje, în 

condițiile lipsei unui sistem consecvent de colectare și transport separat de fluxul de deșeu 

menajer; 

- lipsa infrastructurii tehnice de sortare a deșeurilor solide colectate amestecat; 

- capacități de reciclare inexistente pentru anumite categorii de deșeuri de ambalaje sau 

capacități de reciclare insuficiente pentru anumite tipuri; 

- piață incapabilă să absoarbă materialele reciclate din deșeurile de ambalaje, în lipsa unor 

stimulente economice. 

La aceste limitări se adaugă și aspectele de natură legislative, instituționale, economice și de 

raportare identificate de PNGD 2014-2020: 
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Aspecte tehnice privind modul de gestionare a deșeurilor de ambalaje: 

- Sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje municipale este slab dezvoltat la nivel 

național; 

- Valorificarea deșeurilor prin alte metode decât reciclarea este foarte scăzută, în ciuda faptului 

că există o capacitate autorizată mare pentru coincinerarea deșeurilor; 

- Capacitățile de reciclare existente pentru ambalajele de lemn, sticlă și plastic nu sunt 

suficiente în cazul creșterii țintelor de reciclare față de prevederile actuale ale legislației;  

Aspecte de natură legislativă: 

- Definiția „ambalajului reutilizabil” din Legea nr. 249/2015 nu este corelată cu definiția 

„reutilizării ambalajelor”, returnarea mbalajului reutilizabil fiind conditionată de existența 

unui sistem depozit; 

- Legea nr. 249/2015 prevede la art. 16 (2) a) ca responsabilitatea individuală se poate 

realiza prin colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea 

proprie sau preluate de la generatori sau deținători de deșeuri, instalații de sortare, 

colectori autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea și 

valorificarea deșeurilor de ambalaje. Astfel se încalcă principiul responsabilității 

individuale aplicat la nivel european în schemele de responsabilitate extinsă a 

producătorilor, care prevede că responsabilitatea individuală se referă la propriile produse 

pe care producătorii le introduc pe piața națională; 

- Legea nr. 249/2015 și Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministrului 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 932/2016 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje 

nu cuprind prevederi clare privind responsabilitatea organizațională și financiară a 

organizațiilor de transfer de responsabilitate pentru deșeurile de ambalaje. Faptul că schema 

privind responsabilitatea extinsă a producătorului nu este clar definită, conduce la deficiențe 

în implementare, cu impact asupra atingerii obiectivelor de reciclare /valorificare; 

- Legislația actuală nu cuprinde o definiție a deșeurilor de ambalaje municipale. Lipsa acestei 

definiții determină probleme privind responsabilitatea gestionării acestui flux de deșeuri; 

Aspecte de natură instituțională/organizațională: 

- Legislația actuală nu prevede posibilitatea de organizare în sistem clearinghouse; 

- Deși autoritățile publice locale sunt actori importanți, fiind singurii responsabili de gestionarea 

deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri de ambalaje municipale, conform legislației actuale, 

APL nu sunt incluse în schema de gestionare a deșeurilor de ambalaje; 

- Necorelări între prevederile legislației privind salubrizarea și legislației specifice pentru 

ambalaje și deșeuri de ambalaje. Conform prevederilor art. 16 (11) din Legea nr. 249/2015, 

colectarea deșeurilor de ambalaje de la populație poate fi realizată atât de către operatorii de 

salubrizare, cât și de către alți colectori autorizați, deși autoritatea publică locală, prin 
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operatorii de salubrizare, este singurul responsabil de gestionarea deșeurilor municipale 

(Legea nr. 101/2006); 

Aspecte de natură financiară și investițională: 

- Legislația actuală nu cuprinde prevederi clare privind responsabilitatea financiară a 

organizațiilor de transfer de responsabilitate pentru deșeurile de ambalaje. Astfel, în prezent, 

în cazul deșeurilor de ambalaje municipale, organizațiile de transfer de responsabilitate 

plătesc bonusuri operatorilor de salubrizare și reciclatorilor și nu costuri nete de gestionare a 

deșeurilor de ambalaje, care să fie reflectate în tariful de gestionare a acestora; 

Aspecte privind raportarea: 

- Lipsa în legislație de prevederi clare privind verificarea de către autoritatea de mediu a datelor 

raportate privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. 

 

12.14 Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Tipuri de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), conform Listei Europene a 

Deșeurilor, sunt următoarele: 

▪ 20 01 21* - tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur; 

▪ 20 01 23* - echipamente abandonate cu conținut de CFC; 

▪ 20 01 35* - echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 

01 21 și 20 01 23 cu conținut de componenți periculoși; 

▪ 20 01 36 - echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 

01 21, 20 01 23 și 20 01 35. 

Colectarea deșeurilor de la gospodăriile particulare la punctele de colectare este asigurată de 

către primării prin operatorii de salubritate cu care acestea au încheiate contracte de delegare a 

serviciului de salubritate. Pe lângă această posibilitate, populația mai are și alternativa de a preda 

echipamentul vechi la magazinele de specialitate, în momentul achiziționării unuia nou (take-

back free system). 

Conform OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, realizarea 

obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE, poate fi asigurată de 

către producătorii de echipamente electrice și electronice:  

▪ individual, utilizând propriile resurse;  

▪ prin transferarea acestor responsabilități, pe bază de contract, către un operator 

economic legal constituit și autorizat în acest sens. În prezent, în Romania sunt licențiate 

mai multe organizații colective (informații privind operatorii licențiați pot fi găsite pe 

pagina web a MM: http://www.mmediu.gov.ro/categorie/comisie-deee/213.  
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Licențele sunt acordate pentru categoriile de EEE prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3 din OUG 

nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în perioada până la 14 

august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din Anexa nr. 2 din OUG nr. 5/2015 (după 15 august 

2018). 

În anul 2020 erau înregistrați la nivelul județului Brașov: 

- un număr de 48 operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE, printre care 7 

operatori sunt autorizați și să trateze DEEE-uri. 

Colectarea DEEE-urilor provenite de la populație este asigurată și de primării prin operatorii de 

salubrizare cu care acestea au încheiate contracte. DEEE-urile se colectează și prin alte modalități 

decât în cadrul serviciului de salubrizare, cum sunt spre exemplu campaniile buy-back finanțate 

și organizate de marii producători/comercianți de echipamente electronice (în special 

electrocasnice) care preiau echipamentele vechi la schimb 1 la 1 la cumpărarea unuia nou. Datele 

cu privire la cantitățile colectate de acești operatori sunt gestionate la nivel național de către 

ANPM, neexistând în acest sens situații la nivel de județe. 

PJGD 2014-2020 a identificat următoarele aspectele legate de gestionarea deșeurilor de DEEE 

care sunt aplicabile și județului Braşov: 

Aspecte tehnice privind modul de gestionare a DEEE: 

▪ O parte a DEEE, în special cele cu conținut mare de metal (electrocasnicele mari, uneltele 

electrice etc) sunt colectate alături de deșeurile metalice, în faza inițială de către colectori 

informali, fiind predate unor centre de preluare neautorizate pentru gestionarea DEEE. 

Asttfel, cantitățile tratate de DEEE nu se evidențiază separat în raportari, ci sunt asimilate 

deșeurilor metalice; 

▪ Infrastructura necesară pentru colectarea DEEE la nivelul autorităților publice locale este 

slab dezvoltată la nivel național; 

▪ Gradul scăzut de colectare a DEEE. 

Aspecte de natură legislativă: 

▪ Necorelarea actelor normative în ceea ce privește responsabilitatea colectării DEEE de la 

populație; 

▪ OUG nr. 5/2015 prevede obligativitatea autorităților publice locale de a asigura colectarea 

DEEE provenite de la gospodăriile particulare, iar Legea nr. 101/2006 republicată a 

serviciului de salubrizare a localităților exclude colectarea DEEE din activitățile serviciului 

de salubrizare. 

Aspecte de natură instituțională/organizațională: 

▪ Legislația actuală nu prevede posibilitatea de organizare în sistem clearinghouse. 

Aspecte privind raportarea: 
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▪ Sistem greoi de raportare a datelor privind EEE și DEEE - înregistrarea producătorilor și 

raportarea datelor se efectuează pe cele 98 subcategorii. 

 

12.15 Deșeuri din construcții și desființări 

Categoriile de deșeuri care fac obiectul PJGD sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

Tabel 3-26. Lista europeană a deșeurilor de construcții și demolări 

Cod deșeu** Tip deșeu 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cărămizi 

17 01 03 Țigle și materiale ceramice 

17 01 06 
Amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu 
conținut de substanțe periculoase 

17 01 07 
Amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice altele 
decât cele specificate la 17 01 07 

17 02 01 Lemn 

17 02 02 Sticlă 

17 02 03 Materiale plastice 

17 02 04* 
Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de/sau contaminate cu substanțe 
periculoase 

17 04 01 Cupru, bronz, alamă 

17 04 02 Aluminiu 

17 04 03 Plumb 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Fier și otel 

17 04 06 Staniu 

17 04 07 Amestecuri metalice 

17 04 09* Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 

17 04 10* Cabluri cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase 

17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 
** conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

În majoritatea cazurilor eliminarea DCD se realizează pe amplasamentul depozitelor pentru 

deșeuri municipale. Deșeurile din construcții și demolări pot fi atât deșeuri nepericuloase cât și 

deșeuri periculoase. Prin urmare, în momentul generării, deșeurile din construcții și demolări 

trebuie colectate separat și tratate sau valorificate corespunzător. Există o serie de factori 

importanți care trebuie luați în considerare atunci când se determină impactul depozitării 

deșeurilor din C & D, însă pe primul loc se situează compoziția. Majoritatea deșeurilor din C & D 

sunt inerte și astfel nu se vor degrada într-un depozit de deșeuri, însă unele materiale, cum ar fi 

lemnul, se vor degrada în timp și vor produce un gaz care are efect de seră contribuind puternic 

la schimbările climatice. Iar în același timp elementele periculoase prezente în deșeurile din C&D 

pot influența compoziția levigatului. 
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Din datele transmise la APM Brașov de către operatorii de salubritate pentru anul 2019, rezultă 

că operatorii de salubrizare au colectat aproximativ 3.551,46 tone de deșeuri din construcții și 

demolări, din care cca 1.108,44 tone de la persoane fizice, restul provenind de la agenți 

economici. În același timp, cantitățile de DCD colectate de alți operatori se ridică la 12.343,99 

tone. 

Principalele aspecte ale sistemului actual de gestionare a DCD sunt următoarele, conform datelor 

prezentate în PNDG 2014-2020: 

▪ Lipsa cadrului legislativ specific pentru DCD care să impună responsabilități clare și 

obligații de raportare pentru actorii implicați în gestionarea acestui flux de deșeuri; 

▪ Acceptarea la depozitele de deșeuri municipale a DCD în condițiile în care acestea ar putea 

fi tratate/valorificare. Această practică descurajează orice inițiativă de valorificare a DCD, 

mai ales în condițiile costului înca scăzut al depozitării; 

▪ Rata de utilizare a agregatelor minerale secundare (rezultate din tratarea mecanică a 

DCD) este în continuare mult prea mică. Una dintre cauze este costul prea mare al 

acestora raportat la costul agregatelor minerale naturale care este redus (nu sunt 

internalizate costurile de mediu ale exploatărilor); 

▪ Capacități de tratare (concasare) insuficiente la nivel național; 

▪ Lipsa depozitelor pentru deșeuri inerte; 

▪ Lipsa normelor privind calitatea materialului rezultat în urma tratării deșeurilor din 

construcții și desființări (încetarea statutului de deșeu); 

▪ Control scăzut din partea autorităților privind abandonărea deșeurilor din construcții și 

desființări. 

▪ În prezent, Ministerul Mediului coordonează redactarea unui proiect de act normativ 

(hotărâre de guvern) pentru gestionarea DCD, prin care se impun responsabilități pentru 

toți actorii implicați în gestionarea acestui flux de deșeuri. 

 

12.16 Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

La nivelul județului Brașov majoritatea UAT-urilor sunt deservite de operatorul regional SC 

Compania APA Braşov care are în administrare următoarele stații de epurare: 

▪ Stația de epurare Stupini Brașov, deservește următoarele localități: Brașov, Poiana 

Brașov, Săcele, Râșnov, Hărman, Podu Oltului, Sânpetru, Ghimbav. Are un debit de intrare 

de aproximativ 1350 l/s zilnic 

▪ Stația de epurare Feldioara, deservește următoarele localități: Codlea, Feldioara, 

Hălchiu. Are un debit de intrare de aproximativ 324 l/s zilnic; 

▪ Stația de epurare Hoghiz, deservește următoarele localități: Rupea, Hoghiz, Homorod. 

Are un debit de intrare de aproximativ 15 l/s zilnic. 
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▪ Stația de epurare Lunca Câlnicului, deservește următoarele localități: Prejmer, Lunca 

Câlnicului. Are un debit de intrare de aproximativ 20 l/s zilnic. 

▪ Stația de epurare Moieciu, deservește localitatea Moieciu, dar nu este pusă încă în 

funcțiune. 

▪ Stația de epurare Bod, deservește următoarele localități: Bod. Are un debit de intrare de 

aproximativ 3 l/s zilnic.12 

Ceilalți operatori care deservesc restul UAT-urilor sunt: Compania Apă Canal Sibiu SA care are în 

administrare Stația de epurare Făgăraș (care deservește următoarele UAT-uri: Mun. Făgăraș, 

Comunele Recea, Lisa, Beclean, Voila, Mândra), SC Victoria Parc Industrial SRL (pentru orașul 

Victoria), SC Raja SA Constanța (pentru orașul Predeal), Morani Impex Srl  (pentru UAT Zărnești); 

SC Dorobeiu SRL (com. Cristian); Utilități Publice Bran Srl (pentru com Bran); SC Aromapa Serv 

SRL (pentru com. Ucea de Jos); Servicii Publice Sâmbeteană SRL (pentru UAT Sâmbăta de Sus); 

Tărlungeni Servicii Ape SRL (pentru UAT Tărlungeni) și Comuna Șercaia. 

De asemenea la nivelul județului, sunt funcționale și alte stații de epurare mai mici, multe dintre 

ele realizate în cadrul PNDL I în perioada 2015-2018. Date privind toate stațiile existente la 

momentul actual sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 3-27. Stații de epurare orășenești- situația existentă anul 2019, județul Brașov 

Denumirea stației de 
epurare 

Număr de locuitori 
deserviți 

Echivalent locuitor 
Cantitate de nămol 

rezultată (t/an) 

SEAU Stupini Brasov 302.336 500.000 12.557 

SEAU Făgăraș 34.545 35.000 1.409 

SEAU Prejmer  16.000  

SEAU Predeal 4.950 12.100 0 

SEAU Feldioara 26.942 142.0000 l.e 0 

SEAU Victoria 8.700 9.593 0,8 

SEAU Lunca Calnicului 
(Prejmer) 

6.092 16.000 24 

SEAU Bod 1.941 4.200 56 

SEAU Hoghiz 7.555 11.100 13,5 

SEAU Moieciu 2706 5800  - 

SEAU Apața 3.166 4.200 NA 

SEAU Racos 3.306 3.327 NA 

SEAU Tarlung - - 16* 

SEAU Bogata - - 15,5* 

SEAU Augustin - 1793  - 

SEAU Sinca Nouă - 1689 - 

SEAU Dăișoara (Ungra) -  - 

SEAU Lovnic (Jibert) - 1935 - 
Sursa Raportări UAT 

 

12 Compania de Apă Brașov 
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*Cantități anul 2017 Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul BRAȘOV/ 

Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 

 

Cantitățile de nămoluri gestionate la nivelul județului sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 3-28. Cantități de nămol de la stațiile de epurare orășenești gestionate 

Denumire 
Cantitate nămol (t/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantitate nămol rezultat 6.040 5.731 6.375 9.710 9.945. 7.468,74 

Cantitate nămol tratat/valorificat din 
care: 

- - - - - - 

- prin compostare - - - - - - 

- prin fermentare anaerobă - - - - - - 

- prin co-incinerare - - - - - - 

- utilizat în agricultură - - - - - - 

Cantitate nămol eliminat din care: - - - - - - 

- cantitate nămol depozitat - - - - - 71,5 

- cantitate nămol incinerat - - - - - - 

Stoc la sfârșitul anului (platforme de 
uscare, depozit propriu) 

6.040 5.731 6.375 9.710 9.945. 7.397,24 

Sursa: APM Brașov- Statistica deșeurilor –chestionarul GD-NAMOL, 2014-2019, Raport privind starea mediului în 

județul Brașov, 2019) 

Compania de Apa Brașov detine in administrare un depozit de namol (laguna) care este autorizat 

sa primeasca namoluri din statiile de epurare din judet. Depozitul detine Autorizatia integrata de 

mediu nr. 6/02.07.2018. Lagunele depozitului au fost bioremediate în cadrul Proiectului POS 

Mediu 2007-2013. Capacitatea proiectată a depozitului este de 60.000 mc. Există suprafață 

existentă pentru extinderea depozitului de nămol. 

Obiectivele privind nămolurile rezultate de la stațiile de epurare orășenești, stabilite în PJGD 2008 

pentru județul Brașov și modul de îndeplinire a acestora sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 3-29. Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind nămolurile 

Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire 

Gestionarea 
corespunzătoare cu 
respectarea 
principiilor 
strategice şi a 
minimizării 
impactului asupra 
mediului şi 
sănătăţii umane 

Prevenirea eliminării 
ilegale şi a deversării 
în apele de suprafaţă 

Permanent  

Indeplinit: 
Nămolurile de la stațiile de epurare 
se evacuează în depozitul-lagună 
autorizat al Operatorului regional 
Apă Canal Brașov SA 

Promovarea a  
valorificării în 
agricultură în 
condiţiile respectării 
prevederilor legislative 

Permanent Neîndeplinit 

Promovarea tratării 
prin 
presare/deshidratare 

Permanent 
Parțial îndeplinit: 
Există în derulare proiectele: 
Proiectul Regional de Dezvoltare a 
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Obiectiv Ținta Mod de îndeplinire 

în vederea co-
incinerării 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 
din județul BRAȘOV/Regiunea 
Centru, în perioada 2014-2020 
(POIM) si Proiectul Regional de 
dezvoltare a Infrastructurii de apă și 
apă uzată în județele Sibiu și Brașov, 
în perioada 2014-2020 (POIM) care 
promovează tratarea termică a 
nămolurilor în instalații de 
valorificare energetică 

 

 Evoluția mediului în situația neîmplementării PJGD 

Analiza stării mediului în cazul neimplementării PJGD reprezintă o cerința atât a Directivei SEA - 

Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 27 Iunie 2001 asupra evaluării 

efectelor unor planuri si programe asupra mediului (art. 5 si anexa I-b) cât și a Hotărârii de Guvern 

nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si 

programe (art.15). 

În situația neimplementării PJGD se pleacă de la premisa că doar investițiile existente (publice 

sau private) vor fi operaționale, sistemul de colectare și transport al deșeurilor va rămâne 

neschimbat, dar se vor îmbunătăți ratele de colectare separată a deșeurilor reciclabile (în 

vederea respectării prevederilor legale). În PJGD această situație este analizată în Alternativa 

„zero”.  

Transportul deșeurilor colectate se realizează, după caz, la instalațiile de tratare fie direct, fie prin 

intermediul celor 2 stații de transfer funcționale, ST Prejmer și ST Victoria. Tratarea deșeurilor 

reciclabile colectate separat sau amestecate se realizează în cele 5 stații de sortare pentru deșeuri 

municipale, acum în operare, din care 3 realizate prin proiecte PHARE CES și 2 din surse private. 

Din totalul capacității de sortare existente (135.800 t/an) la nivelul anului 2018 a fost acoperită 

54%, dar în majoritate cu deșeuri reciclabile amestecate, randamentul de sortare (în materiale 

recilabile) fiind extrem de mic (0,001%).  

Deșeurile colectate în amestec sunt transportate direct la depozitul conform FIN-ECO SA din 

Săcele sau, în cazul celor din zona Victoria, la depozitul DEDMI Cristian, jud. Sibiu. 

Pentru perioada de planificare, 2020-2048 ipotezele asumate în cazul Alternativei „zero” sunt: 

• Rata de colectare pentru deșeurile reciclabile din deșeuri menajere și similare va crește la 

25% în 2021 și 2022 și 50% începând din 2023. De asemenea, se presupune că colectarea 

deșeurilor reciclabile se va realiza în proporție mică (1% în mediul rural și 5% în mediul 

urban) și în afara sistemului prin colectarea separată a altor operatori autorizați; 
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colectarea fluxurilor speciale (deșeurilor voluminoase și periculoase) se va realiza în 

procent de 70% din generat; 

• Nu se colectează separat biodeșeurile din deșeuri menajere, similare și din piețe, cu 

excepția unor zone foarte mici (Prejmer și Victoria), unde se colectează sporadic deșeuri 

verzi din parcuri și grădini. 

• Deșeurile reciclabile colectate separat se sortează în stațiile de sortare existente 

• Restul deșeurilor se elimină pe depozitul de deșeuri FIN-ECO. 

Detalii privind gestionarea deșeurilor în cazul Alternativei 0, a cantităților aferente sunt 

prezentate în Capitolul 8.2 Criterii se selectie pentru alegerea alternative tehnologice optime. 

Se prezintă în continuare impactul factorilor de mediu relevanți în cazul neimplementării PJGD. 

 

12.17 Apele de suprafață și subterane 

În prezent principală sursă de poluare a apelor o reprezintă depozitarea deșeurilor și 

abandonarea ilegală a deșeurilor, mai ales în zonele limitrofe apelor curgătoare.  

▪ Existența unor astfel de depozite (ilegale, necontrolate) în apropierea unor cursuri de apă 

are un efect negativ asupra cursului respectiv prin poluarea cu levigatul scurs din deșeuri, 

prin antrenarea de vânt sau curenții de aer și curenții de apă a deșeurilor mai ușoare 

(ambalaje de plastic îndeosebi), care ajung să colmateze albia minoră a cursurilor de apă 

și să murdărească malurile acestora; acest aspect este de așteptat să se mențină în cazul 

neimplementării PJGD; 

▪ Existența între deșeurile menajere depozitate ilegal a unor categorii de deșeuri 

periculoase (care conțin substanțe periculoase, de exemplu DEEE) pot afecta calitatea 

apelor; acest aspect este de așteptat să se mențină în cazul neimplementării PJGD; 

▪ Deșeurile din construcții și demolări, abandonate în zonele limitrofe apelor, au impact 

direct asupra calității apelor prin aruncarea pe albiile cursurilor de apă; acest aspect este 

de așteptat să se mențină în cazul neimplementării PJGD; 

▪ Depozitarea deșeurilor menajere în afara zonelor amenajate special (punctele de 

colectare gospodărești) sau folosirea unei infrastructuri neadecvate de colectare 

(recipiente sparte, fără capac, țarcuri din plasă, puncte gospodărești unde accesul 

animalelor și al colectorilor informai este permis) permit împrăștierea deșeurilor pe sol, 

și pot avea un impact negativ asupra apelor freatice prin infiltrarea în sol a levigatului 

scurs din degradarea deșeurilor sau datorită precipitațiilor care cad asupra acestora; acest 

aspect este de așteptat să se mențină în cazul neimplementării PJGD; 

▪ Existența depozitelor neconforme de deșeuri, fără a fi închise și ecologizate, menține 

impactul negativ al acestora, chiar dacă nu se mai elimină deșeuri. Precipitațiile se 

infiltrează în aceste depozite, neacoperite, lucru care conduce la formarea de cantități 
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semnificative de levigat care se infiltrează prin suprafețele de teren neimpermeabilizate 

pe care se află depozitele neconforme; acest aspect este de așteptat să se reducă în cazul 

neimplementării PJGD, datorită obligativității legale impuse deținătorilor de depozite 

neconforme de a le închide și ecologiza depozitele închise, pentru a respecta prevederile 

Acquis-ului comunitar și a evita procedurile de infringement. 

Una din sursele importante de poluare o reprezintă operarea depozitelor neconforme de deşeuri 

şi abandonarea deşeurilor. La nivelul județului Brașov, la depozitele neconforme au fost sistate 

activitățile de depozitare între anii 2004-2017. Activitățile de închiderea ecologică acestor 

depozite se vor demara în cadrul proiectelor accesate de la AFM aprobate (excepție depozitul 

neconform Rupea). 

Prin PNGD este prevăzută închiderea depozitelor neconforme ceea ce va duce la îmbunătăţirea 

calităţii apelor. În situația neimplementătii PJGD, date fiind capacitatea de stocare a Depozitului 

Ecologic Zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b” (care este actualmente în procedură de 

reglementare pentru celula 4, nefinalizată) și a depozitului DEDMI Cristian, jud Sibiu (unde sunt 

eliminate parte din deșeurile generate în zona Victoria, deservite de operatorul ECOSISTEM 

Victoria) care va atinge maximul în 2027 și funcționarea deficitară a stațiilor de sortare și de 

compostare existente, va crește perioada de stocare a deșeurilor pe platformele de stocare 

temporară a deșeurilor ale acestor instalații, care pot duce la acumulări de levigat și potențiale 

scurgeri ale acestuia în apele de suprafață sau se pot infiltra prin sol și să ajungă în apele 

subterane. Apariția unor potențiale spații de stocare temporară a deșeurilor, depozitarea 

necontrolată a deșeurilor după atingerea capacității maxime a celulei 3 depozitului Ecologic Zonal 

Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b” și înaintea punerii în funcțiune a celulei 4 a acestui 

depozit pot determina un impact negativ asupra apelor de suprafață și a celor subterane. 

 

12.18 Solul și subsolul 

Poluarea solului are aceleași cauze potențiale ca și apele de suprafață sau subterane. Anual o 

parte din levigatul generat de depozite se scurge la suprafața solului (în funcție de orografia 

terenului), iar restul se infiltrează în subsol (în funcție de stratigrafia amplasamentului). 

În cadrul ierarhiei privind gestionarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor municpale reprezintă 

ultima etapă. Din acest motiv suprafaţa afectată de depozitare este de aşteptat să fie mult mai 

mică în comparație cu situaţia existentă. La nivelul județului Brașov este operațional un singur 

depozit conform care deservește actualmente majoritatea UAT-urilor din județ, excepție făcând 

câteva UAT-uri care transportă deșeurile la un depozit conform din județul Sibiu: 

− Depozitul ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b”, operat de SC Fin-Eco SA; 

− Depozitul DEDMI Cristian, jud. Sibiu deservit de SC Ecosistem Victoria SRL. 
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La fel ca în cazul factorului de mediu „apă”, în cazul neimplementării PJGD va crește presiunea pe 

spațiile de stocare temporară a deșeurilor de la instalațiile existente, care poate duce la acumulări 

de levigat și la potențiale scurgeri ale acestuia, cu deprecierea calității solului din incinta sau din 

proximitatea incintelor instalațiilor. Totodată, apariția unor potențiale spații de stocare temporară 

a deșeurilor, depozitarea necontrolată a deșeurilor după atingerea capacității maxime a celor două 

depozite pot determina un impact negativ asupra solului și subsolului. 

 

12.19 Aerul  

Efectele menținerii actualului sistem de gestionare a deșeurilor asupra calității aerului se vor 

amplifica, în pricipal datorită cantităților de biogaz generat de actualele depozite, fie că sunt 

neconforme și chiar și de actualul depozit FIN-ECO. Principala problemă o reprezintă emisia 

necontrolată a gazului de depozit. În conditiile creșterii cantităților de deșeuri care ajung la 

depozite și fără un control al emisiilor (minimal arderea la faclă a gazului generat) ratele de 

generare a metanului și implicit contribuția acestuia la schimbările climatice devin semnificative. 

Calitatea aerului mai este influențată și de: 

▪ arderile necontrolate de deșeuri pe depozitele neconforme; 

▪ folosirea unei infrastructuri neadecvate de colectare (recipiente sparte, fără capac, țarcuri 

din plasă, puncte gospodărești unde accesul animalelor și al colectorilor informai este 

permis) care permit împrăștierea deșeurilor pe sol; 

▪ nerespectarea frecvenței de colectare la un interval de maxim 3 zile a deșeurilor din 

punctele de colectare amplasate în zone dens populate – acest lucru conduce la formarea 

chiar pe perioade scurte de timp, mai ales în perioadele de vară, la degradarea rapidă a 

fracției organice din deșeuri, principala sursă a mirosurilor; 

▪ folosirea de mașini de transport învechite, uzate, non-euro sau de generatie mai veche; 

▪ colectarea deseurilor cu un numar mare de autogunoiere cu capacități mici sau fără a 

asigura compactarea, ceea ce implică mai multe curse, deci o creștere a traficului. La 

acestea se adaugă și emisiile atmosferice datorate transportului pe distanțe destul de 

mari pe care aceste mașini trebuie să le parcurgă de la locul de încărcare a deșeurilor până 

la locul de descărcare. 

 

12.20 Schimbări climatice 

În vederea analizării impactului asupra schimbărilor climatice prin neimplementarea PJGD, 

emisiile de gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O) sunt considerate cele mai relevante pentru 

gestionarea deşeurilor, datorită faptului că cea mai mare parte a deșeurilor produse sunt 

eliminate prin depozitare. 
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Dacă nu se implementează PJGD, această situație probabil se va menține, atât la nivelul etapei 

de colectare a deșeurilor, prin menținerea sistemului de colectare actual, respectiv a colectării 

separate reduse a deșeurilor reciclabile și necolectarea separată a celor biodegradabile (care este 

principala categorie de deșeuri generatoare de emisii atmosferice prin descompunere), cât mai 

ales la nivelul etapelor de tratare deșeurilor biodegradabile (fie că sunt colectate separat sau nu), 

prin lipsa instalațiilor de tratare, care duce inevitabil la eliminarea lor pe depozit, chiar dacă este 

depozit conform.  

Diferența dintre emisiile GES la Alternativa „zero” (de cca 19.728 t CO2eq/an) calculate în cazul 

neimplementării PJGD și celelalte alternative (intre – 35.782 și -27.097 t CO2eq/an) analizate este 

considerabilă, din acest motiv impactul potențial asupra schimbărilor climatice este mult mai 

mare comparativ cu impactul potențial al celorlalte trei alternative. 

 

12.21 Ecologie și arii protejate  

Poluarea ariilor protejate datorită unui sistem de gestionare a deşeurilor inadecvat sau inexistent 

care poate duce la scăderea diversității biologice şi la periclitarea populaţiilor cu statut de 

conservare. Nu au fost diponibile date relevante privind cantitățile de deșeuri eliminate de turiști 

în aceste zone și nici informații referitoare la sistemul de colectare și eliminare actual. 

Prin modul de gestionarea a deșeurilor la ora actuală, impactul negativ asupra ecosistemelor și a 

biosferei, are loc prin poluanții gazoși rezultați în urma proceselor fermentative ce se desfășoară 

la nivelul masei de deșeuri, dar și prin contactul direct al plantelor și animalelor cu aceste deșeuri 

menajere (dacă sunt abandonate ilegale aceste deșeuri). Datorită faptului că se valorifică o 

cantitate redusă a deșeurilor, se va menține presiunea de exploatare a resurselor naturale cu 

efecte directe negative asupra habitatelor naturale și speciilor de interes comunitar.  

În situația neimplementării PJGD, imposibilitatea gestionării eficiente și corespunzătoare a 

deșeurilor din cauza atingerii capacității maxime de stocare a deșeurilor pe depozit (celula 3 a 

Depozitului ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b”) și funcționării deficitare a 

instalațiilor de stocare și de compostare va asocia un impact negativ și asupra componentei 

biotice, atât în mod direct, cât și ca rezultat al modificării calității solului și al apei din proximitatea 

instalațiilor existente sau a eventualelor zone de stocare temporară a deșeurilor. 

 

12.22 Peisaj 

Efectele asupra peisajului sunt de natură vizuală, deșeurile neridicate, împrăștiate de vânt, în 

stare avansată de fermentare, depozitate necontrolat, creează un aspect dezagreabil cu impact 

major, (ex.: când sunt vizibile din tren, de pe șosele europene sau naționale, în zone comerciale, 

în zone dens populate sau turistice).  
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În prezent un impact vizual dezagreabil constituie locurile de colectare a deșeurilor (cum ar fi 

gradul de uzură a recipientelor de colectare a deșeurilor, forma, starea acestora, curățenia 

spațiilor de colectare), un alt aspect este determinat de starea mijloacelor de transport, modul 

de gestionare a depozitelor de deșeuri, precum și a instalațiilor. Alte efecte majore negative 

asupra peisajului apar în urma împrăștierii deșeurilor de vânt, a fumului și mirosului, prezența 

animalelor (rozătoare, păsări, etc). În cazul neimplementării PJGD va avea loc o scădere 

importantă a calității estetice a peisajului, reprezentând un impact negativ major, vor apărea 

potențiale spații de stocare temporară a deșeurilor, iar în momentul în care se va atinge 

capacitatea maximă a depozitelor de deșeuri va avea loc depozitarea necontrolată ale acestora. 

Aspectul dezagreabil poate conduce la pierderi economice importante (legate de valoarea de 

tranzacționare a terenurilor în primul rând), dacă aspectele menționate se regăsesc spre exemplu 

în zone agroturistice sau de agrement. 

Prin funcționarea în continuare a actualului sistem de gestionare a deșeurilor (Alternativa „zero”) 

nu este de așteptat să se reducă influența negativă asupra peisajului. 

 

12.23 Sănătatea oamenilor și zone locuite 

Principalele surse de poluare ca urmare a gestionării actuale a deșeurilor cu potențial impact 

asupra sănătății umane sunt emisiile în aer generate de sistemul actual de colectare și transport 

al deșeurilor și cele generate de instalațiile de tratare a deșeurilor (operația de tratare 

predominantă fiind depozitarea, sursă majoră de emisii GES) şi emisiile în apă ca urmare a 

depozitării necontrolate a deșeurilor.  

Emisiile în apă, aer, sol a principalilor poluanți (levigatului/biogazului) au impact pe termen lung 

asupra populației din zonele limitrofe instalațiilor de gestionare a deșeurilor, dar pot influența pe 

termen scurt sănătatea operatorilor care gestionează direct aceste deșeuri. Factori de risc pentru 

sănătatea oamenilor reprezintă și posibilitatea proliferării rozătoarelor în zonele de depozitare, 

chiar pe termen scurt, a deseurilor menajere. 

În cazul neimplementării PJGD, este de așteptat ca emisiile totale de GES și alți poluanți în aer să 

se mențină la nivele ridicate. Funcționarea în continuare, fără investiții semnificative în sisteme 

de reducere a emisiilor, a instalațiilor de tratare a deșeurilor, menținerea sistemului colectare 

actual (fără colectarea separată a deșeurilor, fără un sistem eficient de penalități pentru 

nerespectarea colectării corecte a acestora) nu va conduce la niciun fel de îmbunătățire a stării 

de bine a populației. 

Amplasarea obiectivelor de investiții se va realiza la o distanță față de zone locuite, respectând 

astfel distanța minimă de protecție sanitară, conform O.M. 119/2014 pentru aprobarea Normelor 

de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările 

ulterioare. Depozitul ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b” este situat la o 
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distanță de peste 1000 m față de cea mai apropiată zonă locuită, iar instalațiile de tratare existente 

sunt la distanțe corespunzătoare, stabilite prin actele de reglementare emise pentru funcționarea 

lor.  

Neimplementarea măsurilor din PJGD va afecta zonele locuite în măsura în care sistemul actual de 

colectare al deșeurilor se va menține, respectiv frecvența de colectare, categoriile de deșeuri 

colectate și modalitatea de pre-colectare, colectare și transport al deșeurilor. 

 

12.24 Biodiversitate (flora și fauna) 

Actualul sistem de management al deșeurilor acționează asupra ecosistemelor și a biosferei atât 

prin poluanții gazoși degajați ca urmare a proceselor fermentative ce se desfășoară la nivelul 

masei de deșeuri, dar și prin contactul direct al plantelor și animalelor cu deșeurile menajere (în 

cazul abandonării ilegale a deșeurilor). Valorificarea redusă a deșeurilor menține presiunea de 

exploatare a resurselor naturale cu efecte directe negative asupra habitatelor naturale și speciilor 

de interes comunitar. 

Deșeurile menajere abandonate de turiști/vizitatori/populație locală sau depozitate în zone ce 

reprezintă habitate sau se intersectează cu habitatele carnivorelor mari atrag aceste specii, în 

special în perioadele în care resursele de hrană din mediul lor natural sunt insuficiente pentru 

nevoile acestora, punând în pericol turiștii și populațiile locale; în plus pot apărea devieri 

comportamentale ale speciilor sălbatice, astfel încât acestea să înceapă să prefere apropierea de 

comunitățile umane pentru accesul facil la hrană. 

Emisiile gazoase ale deșeurilor menajere sunt reprezentate de biogaz, alcătuit în medie din: 15 – 

84% CH4 (procente volumetrice), 15% CO2, mici cantități de CO, O2, H2S, mercaptani, vapori de 

apă, praf, N2, oxizi de azot, etc. Acesta acționează atât asupra faunei folositoare (reprezentate, 

de exemplu, de insectele polenizatoare sau păsările insectivore), dar mai ales, asupra calității și 

stării fiziologice a plantelor. 

Substanțele volatile (urât mirositoare), se impregnează pe suprafața foliară, introducându-se apoi 

prin intermediul stomatelor în interiorul organismului vegetal. Totodată, prin sistemul radicular, 

substanțele odorante pătrund în organism conferindu-i acestuia o parte din însușirile lor. 

Oxizii de azot (NOx) au o acțiune nocivă atât asupra plantelor, cât și a viețuitoarelor. Astfel, la 

concentrațiile existente în atmosferă, oxidul de azot nu este iritant și nu este considerat un toxic 

puternic. În schimb, la concentrații ridicate NO2 are un puternic efect toxic atât asupra 

organismelor vegetale cât și animale. 

Monoxidul de carbon (CO) face parte din clasa poluanților asfixianți (alături de CO2, H2S, cianuri) 

al căror efect patogen predominant, asupra viețuitoarelor cu sânge cald, îl reprezintă hipoxia și 

anoxia constând în blocarea aportului, transportului sau utilizării oxigenului în procesele 

metabolice. Modul cel mai frecvent și poate cel mai periculos de acțiune asupra ecosistemelor îl 
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constituie faptul că atât sistemele de precolectare a deșeurilor, dar în special depozitele de 

deșeuri menajere, constituie surse de hrană pentru rozătoare, câini, pisici etc. Astfel, agenții 

patogeni din deșeurile menajere sunt transportați fizic sau își găsesc gazda în organismul acestor 

animale, fiind răspândiți apoi pe o arie mult mai largă decât spațiul de depozitare, afectând grav 

calitatea ecosistemelor respective. 

Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deșeuri este un 

proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare durabilă”, 

se întinde pe durata a cel puțin două generații dacă se însumează perioadele de amenajare (1-3 

ani), exploatare (15-30 ani), refacere ecologică și postmonitorizare (30 ani). 

În termeni de biodiversitate, un depozit de deșeuri înseamnă eliminarea de pe suprafața afectată 

acestei folosințe a unui număr de 30-300 specii/ha, fără a considera și populația microbiologică 

a solului. În plus, biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică în sensul că: 

▪ în asociațiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate; 

▪ unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care își găsesc hrana în 

gunoaie (șobolani, ciori). 

Deși efectele asupra florei și faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării unui 

depozit, reconstrucția ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai 

putea restabili echilibrul biologic inițial, evoluția biosistemului fiind ireversibil modificată. 

Un alt aspect îl reprezintă deșeurile menajere abandonate de turiști/vizitatori/populație locală 

sau depozitate conform, dar în zonele ce reprezintă habitate sau se intersectează cu habitatele 

carnivorelor mari atrag aceste specii, în special în perioadele în care resursele de hrană din mediul 

lor natural sunt insuficiente pentru nevoile acestora, punând în pericol turiștii și populațiile 

locale. Mai mult, pot apărea devieri comportamentale ale speciilor sălbatice, astfel încât acestea 

să înceapă să prefere apropierea de comunitățile umane pentru accesul facil la hrană.   

Biodiversitatea este influențată de modul de gestionare actuală a deșeurilor prin poluanții gazoși 

rezultate în urma procesului de fermentare care are loc în depozitele de deșeuri cât și prin 

contact direct al plantelor și animalelor având în vedere că de multe ori deșeurile sunt 

abandonate ilegal în mediul înconjurător. Datorită faptului că valorificarea deșeurilor se 

realizează la un nivel scăzut, pot apărea efecte directe negative asupra habitatelor naturale și 

speciilor de interes comunitar, prin menținerea presiunii de exploatare a resurselor naturale. 

În situația neimplementării PJGD, imposibilitatea gestionării eficiente și corespunzătoare a 

deșeurilor din cauza atingerii capacității maxime de stocare a deșeurilor la Depozitul ecologic 

zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b”, funcționării deficitare a instalațiilor de sortare 

și de compostare, lipsa instalațiilor de tratare pentru deșeurile reziduale, va asocia un impact 

negativ și asupra componentei biotice, atât în mod direct, cât și ca urmare a modificării calității 
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solului și a apei din proximitatea instalațiilor existente sau a eventualelor zone de stocare 

temporară a deșeurilor. 

 

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE 

SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PJGD 

 

Prezentul Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor are ca arie de acoperire exclusiv județul 

Brașov. Analiza obiectivelor și a măsurilor propuse, conform Capitolului 1. Obiectivele principale 

ale PJGD, respectiv Capitolului 9. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice 

efecte adverse asupra mediului al implementării PJGD Brașov, nu a dus la identificarea unor 

situații care ar putea avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. 

Se menționează faptul că proiectele de investiții cu impact asupra mediului se vor supune 

evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Evaluarea impactului asupra 

mediului va identifica pentru fiecare proiect în parte, în funcție de caracteristicile acestuia, 

impactul asupra factorilor de mediu posibil afectați. Prin sistarea depozitării și ecologizarea 

depozitelor neconforme și a depozitelor ilegale se va îmbunătăți calitatea mediului din zonele 

respective, precum și sănătatea oamenilor, impactul asupra factorilor de mediu fiind minim. 

În același timp, prin modernizarea infrastructurii de colectare și transport al deșeurilor menajere, 

inclusiv a parcului auto al serviciilor de salubrizare (prin folosirea de mașini care respectă normele 

și standardele europene pentru reducerea poluării aerului și zgomotului), calitatea aerului va fi 

afectată pozitiv. 

Organizarea unor puncte de colectare selectivă a deșeurilor conforme contribuie la 

îmbunătățirea semnificativă a configurării urbanistice, precum și la reducerea sau chiar 

eliminarea potențialelor pericole privind sănătatea oamenilor. 

Având în vedere că măsurile prevăzute în cadrul PJGD Brașov acoperă: 

- Acoperirea cu servicii de salubrizare pentru întreaga populație a județului, minimizând 

riscul depozitărilor ilegale necontrolate 

- Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor în vederea reciclării și valorificării 

lor energetice 

- Investiții în instalații moderne de tratare a deșeurilor, desfășurate în spații închise, 

prevăzute cu sisteme de filtrare a emisiilor atmosferice, de ape uzate, inclusiv distribuția 

lor spațială pe teritoriul județului Brașov pentru a limita la maximum impactul generat de 

traficul de mașini de colectare 
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- Reducerea cantităților de deșeuri eliminate direct pe depozitul conform și în general 

reducerea la maxim posibil a depozitării oricăror reziduuri 

-  Investiții în închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme de deșeuri 

- Criterii minime de selecție a amplasamentelor viitoarelor instalații de deșeuri, inclusiv 

condițiile de a nu fi situate în arii protejate sau în zone inundabile. 

impactul negativ generat de PJGD Brașov este minim. 
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5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PJGD BV 

 

În capitolul 3. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului în județul Brașov, subcapitolul 3.1. a 

fost analizată situația existentă a stării factorilor de mediu relevanți și identificate sensibilitățile 

acestora în raport cu sistemul actual de gestionare a deșeurilor. În continuare, sunt evidențiate 

problemele de mediu cu scopul de a furniza informații asupra modului în care acestea pot afecta 

PJGD, precum şi a posibilității ca PJGD de a le agrava, reduce sau afecta. 

Identificarea problemelor de mediu se realizează cu ajutorul matricei de mai jos. 

Sensibilitatea factorilor de mediu este apreciată folosind următorul sistem de evaluare 
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Tabel 5-1. Factori de mediu afectați de sistemul actual de gestionare a deșeurilor 

Factori de mediu Aer Schimbări 
climatice 

Apa Sol/subsol Biodiversitate Sănătatea 
populației 

Resurse 
naturale 

Patrimoniu 
cultural Sistemul actual 

de gestionare a 
deșeurilor  

Colectarea și 
transportul 
deșeurilor  

Emisii 
atmosferice 
de la 
colectarea și 
transportul 
deșeurilor 

Emisii GES de 
la colectarea și 
transportul 
deșeurilor 
municipale 

Neglijabil Neglijabil Neglijabil Expunere la apă, 
aer, sol 
contaminat  
Zgomot generat 
de colectare 
transport 

Rata mică de 
colectare 
separată 
implică un 
procent redus 
de deșeuri 
valorificate 

Impact 
vizual 
deșeuri 
abandonate 

Tratarea 
deșeurilor 
reciclabile 

Emisii 
atmosferice 
de la 
depozitarea 
ambalajelor 

Emisii GES din 
deșeuri de 
ambalaje 
biodegradabile 
depozitate 
(hârtie, lemn) 

Neglijabil Neglijabil Neglijabil Expunere la apă, 
aer, sol 
contaminat  
Zgomot generat 
de transport 

Rata mică de 
colectare 
separată 
implică un 
procent redus 
de deșeuri 
valorificate 

Impact 
vizual 
deșeuri 
abandonate 

Tratarea 
biodeșeurilor 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tratarea 
deșeurilor 
reziduale 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Eliminarea 
deșeurilor  

Emisii 
atmosferice 
de la 
depozitarea 
deșeurilor 
municipale 

Emisii GES de 
la depozitarea 
deșeurilor 
municipale 

Scurgeri levigat 
de la depozite 
neconforme/ 
neautorizate, 
deșeuri 
abandonate 

Infiltrare levigat 
de la depozitele 
neconforme 
/deșeuri 
abandonate 

Infiltrare levigat 
de la depozite 
neconforme/ 
deșeuri 
abandonate 
inclusiv pe 

Expunere la apă, 
aer, sol 
contaminat 

Rata mică de 
colectare 
separată 
implică un 
procent redus 

Impact 
vizual 
deșeuri 
abandonate 
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Factori de mediu Aer Schimbări 
climatice 

Apa Sol/subsol Biodiversitate Sănătatea 
populației 

Resurse 
naturale 

Patrimoniu 
cultural Sistemul actual 

de gestionare a 
deșeurilor  

teritoriul ariilor 
naturale 
protejate 

de deșeuri 
valorificate 

Gestionarea DCD Neglijabil Neglijabil Infiltrații 
substanțe 
periculoase în 
cazul DCD 
stocate și 
depozitate 
necorespunzător 

Depozitare 
necontrolată și 
ocuparea 
suprafețelor de 
teren cu efect 
asupra 
solului/subsolului 

Menține 
exploatarea 
resurselor 
minerale cu 
efect indirect 
asupra 
biodiversității 

Neglijabil Evitare 
consum 
materii prime 
prin reciclare 

Impact 
vizual 
deșeuri 
abandonate 

 

Din analiza matricei de mai sus rezultă că principalele surse de poluare majoră asociate gestionării actuale a deșeurilor sunt reprezentate de sistemul 

actual de colectare și transport al deșeurilor, lipsa instalațiilor de tratare a acestora și depozitarea preponderentă a deșeurilor. La acestea se adaugă 

faptul că instalațiile de tratare a deșeurilor reciclabile (sortare) nu sunt prevăzute cu echipamente de reținere a emisiilor. Principalii factori de mediu 

afectați sunt aerul și calitatea aerului în contextul schimbărilor climatice, apa și sol/subsol. 
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Tabel 5-2. Probleme de mediu relevante pentru PJGD Brașov 

Factori de mediu Probleme de mediu relevante pentru PJGD Brașov 

Aer Principala problemă în contextul calității aerului o reprezintă emisia 

necontrolată a gazului de depozit. Efectele menținerii actualului sistem 

de gestionare a deșeurilor asupra calității aerului se vor amplifica, în 

principal datorită cantităților de biogaz generat de actualele depozite, 

fie că sunt neconforme și chiar și de actualul depozit FIN-ECO. În 

condițiile creșterii cantităților de deșeuri care ajung la depozite și fără 

un control al emisiilor (minimal arderea la faclă a gazului generat), 

ratele de generare a metanului și implicit contribuția acestuia la 

schimbările climatice devin semnificative. 

Prin implementarea PJGD este prevăzută realizarea instalațiilor de 

tratare a deșeurilor care minimizează riscul generării de biogaz pe 

depozit și în același timp rețin emisiile rezultate pe parcursul proceselor 

de tratare. 

Schimbări climatice Prin menținerea sistemului de colectare actual, respectiv a colectării 

separate reduse a deșeurilor reciclabile și necolectarea separată a celor 

biodegradabile (care este principala categorie de deșeuri generatoare 

de emisii atmosferice prin descompunere), cât mai ales la nivelul 

etapelor de tratare deșeurilor biodegradabile (fie că sunt colectate 

separat sau nu), prin lipsa instalațiilor de tratare, care duce inevitabil la 

eliminarea lor pe depozit, chiar dacă este depozit conform.  

Diferența dintre emisiile GES la Alternativa „zero” (de cca 19.728 t 

CO2eq/an) calculate în cazul neimplementării PJGD și alternativa 

recomandată (– 35.782 t CO2eq/an) este considerabilă, din acest motiv 

impactul potențial negativ asupra schimbărilor climatice al situației 

actuale în raport cu implementarea PJGD este mult mai mare. 

Apă Gestionarea neadecvată a deșeurilor reprezintă un factor major de 

presiune asupra calității apelor de suprafață și a celor subterane din 

etapa de colectare, prin folosirea unei infrastructuri neadecvate de 

colectare și din depozitarea neconformă a deșeurilor care permit 

împrăștierea deșeurilor, ajungerea acestora în albiile cursurilor de apă, 

uneori producând colmatări și infiltrarea în sol și ape subterane a 

levigatului rezultat din degradarea deșeurilor sub efectul factorilor 

climatici. 

Prin implementarea PJGD Brașov, prin adoptarea unui sistem de 

management integrat al deșeurilor cu instalațiile propuse, impactul 
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Factori de mediu Probleme de mediu relevante pentru PJGD Brașov 

asupra factorului de mediu va fi asociat doar unor scurgeri sau infiltrări 

cu caracter accidental. 

Sol/Subsol Una dintre sursele de poluare a solului/subsolului este reprezentată de 

depozitarea deșeurilor municipale. Prin implementarea PJGD Brașov va 

scădea semnificativ depozitarea deșeurilor la nivelul județului, astfel 

încât suprafețele de teren afectate prin depozitarea neconformă vor fi 

semnificativ mai reduse. 

  

6. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PROTECȚIE A MEDIULUI 

 

 Definirea obiectivelor și a indicatorilor Raportului de mediu 

Obiectivul principal al raportului de mediu este de a evalua efectele posibile semnificative asupra 

mediului ca urmare a implementării PJGD Brașov și de a asigura luarea în considerare a aspectelor 

de mediu la adoptarea măsurilor propuse prin plan. Obiectivele de mediu relevante pentru PJGD 

au fost stabilite considerând obiectivele existente la nivel naţional, comunitar sau internaţional, 

ținând seama de următoarele documente de planificare/strategice: 

▪ Strategia Naţională și Planul Național de Gestionare a Deşeurilor;  

▪ Planul Local de Acţiune pentru Mediu; 

▪ Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 7 Centru; 

▪ PJGD Brașov; 

▪ Pachetul economiei circulare, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2018 

(obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivul de 

reducere a cantității de deșeuri depozitate). 

Impactul implementării PJGD asupra mediului şi sănătăţii umane este evaluat în secţiunea 

următoare în raport cu aceste obiective, evidenţiind pentru fiecare componentă a sistemului de 

gestionare a deşeurilor punctele slabe şi punctele forte. 

 

 Consultarea factorilor interesați în vederea elaborării Raportului de mediu 

Potrivit H.G. 1076/2004, definitivarea proiectului de plan, stabilirea domeniului și a nivelului de 

detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum și analiza efectelor 

semnificative ale planului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. 
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Procesul standard de elaborare a Raportului de mediu presupune analiza metodei de evaluare 

(indiferent că este vorba despre o evaluare simplă comparativă cu limitele prevăzute în legislație, 

o analiză multicriterială sau una utilizând indicatori) și validarea ei de către toți factorii interesați. 

Din grupul de lucru fac parte reprezentanți ai: Instituției Prefectului Brașov; Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ,,Țara Bârsei,, Brașov; Administrația Bazinală de Apă – Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Brașov; Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov; Garda Națională 

de Mediu – Comisariatul județean Brașov; Consiliul Județean – Serviciul de Urbanism și 

Amenajarea Teritorială; Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național 

Brașov; Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov; Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Brașov; Agenția pentru Protecția Mediului Brașov; Garda Națională de 

Mediu; Consiliul Județean Brașov, Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov; Inspectoratul 

Județean pentru Situații de Urgență Brașov; ADI ISO Mediu, Administrațiile Bazinale de Apă Olt, 

Siret, Mureș și Ialomița, primării din Județul Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului. 

În data de 22.12.2020 a avut loc o sedință de întrunire a grupului de lucru, ocazie cu care s-a 

discutat prima versiune a PJGD Brașov. Un aspect discutat în cadrul acestei întâlniri a fost 

recomandarea ca procedura de obținere a avizului de mediu să continue cu depunerea raportului 

de mediu după agrearea de către JASPERS a alternativelor propuse de către consultant. Astfel, 

prezentul document și versiunea revizuită a PJGD V 2020-2025 prezintă alternativele de proiect 

agreate de către consultantul Comisiei Europene. 

În data de 08.01.2021 a avut loc o a doua sedință de întrunire a grupului de lucru, ocazie cu care 

s-a discutat versiunea revizuită a PJGD Brașov și a Raportului de mediu. Un aspect discutat în 

cadrul acestei întâlniri a fost analiza amplasamentelor posibile identificate pentru viitoarele 

investiții și stabilirea unor noi variante de amplasamente de analizat în cadrul Raportului de 

mediu. 

In urma disponibilizării variantelor revizuite ale PJGD BV și ale Raportului de mediu, acestea au 

fost disponibilizate publicului, începând cu 16.04.2021 și până în 03.06.2021. Pe parcursul acestei 

perioade, publicul interesat a făcut observații importante la conținutul celor doua documente 

(detaliate în cap. 8.3.2. la prezentul Raport de mediu) care au condus la necesitatea analizării 

unei alternative suplimentare de mediu. 

In urma dezbaterii publice, realizate în 03.06.2021, publicul a făcut de asemenea observații 

multiple la cele documente, în principal referitoare la amplasamentele propuse pentru realizarea 

viitoarelor investiții. La aceste observații, precum și la cele transmise dinainte de dezbaterea 

publică, s-au formulat răspunsuri, prezentate în Anexa 5 la prezentul Raport de mediu. 

În conformitate cu prevederile Art. 40, alin (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

(republicată), cu modificările și completările ulterioare: „ (2) Elaborarea și avizarea planurilor de 

gestionare a deșeurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe”, PJGD pentru județul Brașov a fost supus procedurii de evaluare strategică 
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de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, fiind derulate următoarele etape: 

▪ transmiterea primei versiuni a PJGD – județul Brașov la APM Brașov pentru declanșarea 

etapei de încadrare la data de 20.03.2020; prima versiune a planului a fost afișată începând 

cu 24.03.2020 pe pagina web a APM Brașov; 

▪ elaborarea primei versiuni a fost mediatizată de titular prin publicații în presa scrisă în 

23.03.2020 și în 26.03.2020; 

▪ în cadrul CSC din data de 24.11.2020 a fost luată decizia de încadrare care a stabilit 

necesitatea efectuării evaluării de mediu; 

▪ anunțul deciziei etapei de încadrare a fost publicat în presa scrisă și afișat pe pagina de 

internet a APM Brașov în data de 02.12.2020; 

▪ întrucât nu au fost primite observații din partea publicului, a fost publicată decizia de 

încadrare cu nr. 5218 din 15.12.2020;  

▪ în perioada 22.12.2020 - 15.04.2021 s-a derulat etapa de definitivare a planului și de 

elaborare a Raportului de mediu; 

▪ în perioada 16.04.2021 - 02.06.2021 s-a derulat etapa de analiză a calității Raportului de 

mediu, în cadrul căreia proiectul de PJGD și Raportul de mediu revizuite au fost 

disponibilizate publicului pentru observații; publicul interesat a făcut observații care au 

necesitat modificări ale alternativelor de mediu analizate. 

▪ în data de 03.06.2021 a avut loc dezbaterea publică a PJGD – județul Brașov și a Raportului 

de mediu;  

▪ în urma observațiilor înregistrate din partea publicului atât în perioada de analiză a calității 

Raportului de mediu cât și a celor înregistate în cursul dezbaterii publice (carora li s-a 

răspuns în termenul stabilit de APM Brașov și care sunt prezentate în Anexa 5 la prezentul 

Raport) au fost operate următoarele modificări la versiunea finală a PJGD – județul Brașov 

și Raportul de mediu elaborate pentru aceasta:  

o s-au analizat mai multe alternative de mediu referitoare la amplasamentele propuse 

pentru viitoarele amplasamente 

o s-au revizuit datele privind prognoza deșeurilor și obiectivele și țintele de atins pentru 

perioada 2021-2024 și toate informațiile care derivau din acestea. 

 

 

 Obiectivele Raportului de mediu și indicatori de monitorizare 

În cele ce urmează sunt prezentate obiectivele de mediu relevante pentru PJGD stabilite prin 

documentele cu caracter strategic cu relevanță națională sau județeană. 
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Tabel 6-1. Obiective de mediu relevante pentru PJGD 

Factor/ 
element de mediu 

Nr. 
obiectiv 

Obiective de mediu relevante 

Apele de suprafață 
și subterane 

O1 Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă din surse de poluare 
punctiforme și difuze respectiv îmbunătățirea calității apelor de 
suprafață și subterane. 

Aer O2 Menținerea și îmbunătățirea calității aerului ambiental în limitele 
stabilite de normele legale în vigoare pentru indicatorii specifici. 

Schimbări 
climatice/Climă 

O3 Prevenirea și reducerea emisiilor GHG care provoacă schimbări 
climatice și facilitarea adaptării la efectele schimbărilor climatice. 

Sol şi subsol O4 Limitarea poluării punctiforme și difuze a solului/subsolului; 
îmbunătățirea calității, reconstrucția ecologică și utilizarea sustenabilă 
a terenurilor. 

Biodiversitate și arii 
naturale protejate 

O5 Protejarea și îmbunătățirea condițiilor și funcțiilor ecosistemelor 
terestre și acvatice, conservarea habitatelor naturale, a speciilor florei 
și faunei sălbatice prin evitarea activităților care ar putea afecta 
semnificativ ariile naturale protejate. 

Sănătatea populației 
umane 

O6 Facilitarea îmbunătățirii sănătății umane prin implementarea de 
măsuri pentru prevenirea poluării datorate noxelor și poluării fonice, 
respectiv diminuarea factorilor de risc asupra sănătății populației în 
zonele de gestionare a deșeurilor. 

Informare și 
educație ecologică 

O7 Îmbunătățirea comportamentului responsabil față de mediu prin 
creșterea gradului de informare și educare a populației privind 
impactul gestionării necorespunzătoare a deșeurilor asupra mediului. 

Peisaj natural și 
patrimoniu cultural 

O8 Protecția și conservarea peisajului natural și patrimoniului cultural, 
reducerea impactului vizual prin gestionarea eficientă a deșeurilor. 

Transport durabil O9 Reducerea emisiilor de noxe și a zgomotului prin îmbunătățirea și 
modernizarea sistemului actual de colectare şi transport a deşeurilor 
utilizând mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente respectiv 
optimizarea rutelor de colectare. 

Resurse naturale O10 Prezervarea si protecția resurselor naturale şi promovarea utilizării 
surselor regenerabile (deșeuri folosite ca materii prime secundare în 
alte activități economice). 
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7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

 

 Metodologia de evaluare 

Scopul evaluării potențialelor efecte asupra mediului constă din identificarea eventualelor 

neconcordanțe dintre obiectivele propuse pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor 

municipale în județul Brașov cu obiectivele de mediu stabilite prin alte documente cu caracter 

strategic de importanță națională și județeană. 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial pentru 

asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus 

asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea 

la nivel operațional a ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând 

depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică). 

În această capitol este investigat potențialul impact asupra mediului generat de Alternativa 2, 

alternativă identificată în cadrul PJGD ca fiind cea favorabilă. Compararea impactului generat de 

alternativele 1, 2 și 3 se regăsește în Capitolul 10. Expunerea motivelor care au condus la 

selectarea variantei alese. 

În cazul potenţialului impact generat de implementarea obiectivelor din PJGD, evaluarea s-a 

realizat raportat la categoriile de activităţi de gestionare a deşeurilor (prevenire generare, 

colectare și transport, reciclare, valorificare energetică şi eliminare) pentru toate categoriile de 

deşeuri care fac obiectul planului. Impactul s-a evaluat folosind sistemul de notare prezentat în 

tabelul următor.  

Tabel 7-1. Sistemul de notare a magnitudinii impactului asupra factorilor de mediu 

Semnificație impact Punctaj 

Impact pozitiv direct semnificativ (emisii evitate respectiv emisii care nu se vor mai 
genera ca urmare a implementării măsurilor din plan) 

+3 

Impact pozitiv direct asupra obiectivului de mediu relevant  +2 

Impact pozitiv indirect asupra obiectivului de mediu relevant  +1 

Impact neglijabil/ Impactul nu poate fi evaluat  0 

Impact negativ indirect/redus asupra obiectivului de mediu relevant -1 

Impact negativ direct asupra obiectivului de mediu relevant  -2 

Impact negativ direct semnificativ cumulat asupra obiectivului de mediu relevant -3 

 

Pentru punctajul acordat fiecărui obiectiv PJGD relaționat cu obiectivele de mediu este 

prezentată o justificare a motivelor care au condus la alegerea făcută. 
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Conform cerinţelor HG nr. 1076/2004, efectele potenţiale semnificative asupra factorilor/ 

aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen 

scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative. 

 

 Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD Brașov 

În scopul acestei evaluări au fost analizate numai obiectivele tehnice din PJGD, acestea având un 

potențial impact asupra factorilor de mediu.  

Tabel 7-2. Efectele PJGD asupra mediului și a obiectivelor de mediu relevante 

Nr. 
crt. 

Obiective PJGD / 
Obiectiv de mediu 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 
Total 

impact 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

1 

Toată populația județului, atât 
din mediul urban cât și din 
mediul rural, este conectată la 
serviciu de salubrizare 

1 2 3 2 1 2 0 1 1 0 13 

2 

Creșterea gradului de pregătire 
pentru reutilizare și reciclare prin 
apicarea ierarhiei de gestionare a 
deșeurilor 

1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 12 

3 
Reducerea cantității depozitate 
de deșeuri biodegradabile 
municipale  

1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 11 

4 
Interzicerea la depozitare a 
deșeurilor municipale colectate 
separat 

2 1 1 3 1 1 0 1 0 1 11 

5 
Depozitarea numai a deșeurilor 
supuse în prealabil unor operații 
de tratare  

2 1 1 3 1 1 0 1 0 1 11 

6 
Creșterea gradului de valorificare 
energetică a deșeurilor 
municipale  

0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 8 

7 
Asigurarea capacității de 
depozitare a întregii cantități de 
deșeuri care nu pot fi valorificate  

2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 10 

8 
Reducerea cantității de deșeuri 
municipale care ajunge în 
depozite 

1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 11 

9 
Depozitarea deșeurilor numai în 
depozite conforme 

1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 10 
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Nr. 
crt. 

Obiective PJGD / 
Obiectiv de mediu 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 
Total 

impact 

10 
Colectarea separată și tratarea 
corespunzătoare a deșeurilor 
periculoase menajere 

2 1 1 2 1 1 0 1 0 0 9 

11 

Colectarea separată, pregatirea 
pentru reutilizare sau, dupa caz, 
tratarea corespunzătoare 
deșeurilor voluminoase 

2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 10 

12 

Încurajarea utilizării în agricultură 
a materialelor rezultate de la 
tratarea biodeșeurilor 
(compostare și digestie 
anaerobă) 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 9 

13 

Colectarea separată (de la 
populație și agenți economici) și 
valorificarea uleiului uzat 
alimentar 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 

14 

Asigurarea infrastructurii de 
colectare separată a fluxurilor 
speciale de deșeuri din deșeurile 
municipale 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 

Obiective instituționale și organizaționale 

15 

Creșterea capacității 
instituționale atât a autorităților 
de mediu, cât și a autorităților 
locale și asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară din domeniul 
deșeurilor 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16 

Intensificarea controlului privind 
modul de desfășurare a 
activităților de gestionare a 
deșeurilor municipale atât din 
punct de vedere al respectării 
prevederilor legale, cât și din 
punct de vedere al respectării 
prevederilor din autorizația de 
mediu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17 

Derularea de campanii de 
informare și educarea publicului 
privind gestionarea deșeurilor 
municipale 

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 12 

Obiective financiare și investiționale 

18 
Implementarea unui mecanism 
viabil financiar de plată a 
serviciului de salubrizare 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 

Obiective privind raportarea 
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Nr. 
crt. 

Obiective PJGD / 
Obiectiv de mediu 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 
Total 

impact 

19 

Creșterea capacității UAT-urilor și 
ADI de monitorizare a 
contractelor de delegare a 
serviciilor de salubrizare 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

1 
Creșterea gradului de reutilizare 
și reciclare a deșeurilor din 
construcții și desființări  

1 2 3 2 1 2 0 1 1 2 15 

2 
Asigurarea capacităților de 
eliminare pentru DCD care nu pot 
fi valorificate  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

Obiective legislative și de reglementare 

3 
Elaborare și aprobarea cadrului 
legislativ privind gestionarea DCD  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4 

Elaborarea cadrului instituțional 
și financiar-economic pentru 
stabilirea, încasarea și utilizarea 
garanției financiare care să 
acopere costurile de gestionare a 
deșeurilor din CD  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Obiective privind raportarea 

5 

Îmbunătățirea sistemului de 
raportare a datelor privind 
deșeurile din construcții și 
desființări 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

Justificarea punctajului atribuit mai sus este redată în cele ce urmează. 

Impactul potenţial asupra factorului de mediu apă 

Tabel 7-3. Impactul potențial asupra factorului de mediu apă 

Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O1 Limitarea 

poluării apelor 

subterane şi de 

suprafaţă din surse 

de poluare 

punctiforme și 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă, eliminarea 

fenomenului de depozitare 

necontrolată a deşeurilor și deci 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

difuze respectiv 

îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și 

subterane 

stoparea infiltrărilor de substanţe 

poluante în ape 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

creării premiselor pentru evitarea 

viitoare a unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă  

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
0 

Nu poate fi identificat un impact 

asupra obiectivului de mediu care 

vizează calitatea apei  

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate în depozitele 

neconforme 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate la nivelul 

depozitaelor neconforme 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate 

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu ulei uzat 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor colectate  necorespunzător  

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O1 Limitarea 

poluării apelor 

subterane şi de 

suprafaţă din surse 

de poluare 

punctiforme și 

difuze respectiv 

îmbunătățirea 

calității apelor de 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra apei 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 
1 Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

suprafață și 

subterane 

intensificării controlului, care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra apei 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor și a 

prevenirii producerii unor forme de 

poluare a corpurilor de apă 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O1 Limitarea 

poluării apelor 

subterane şi de 

suprafaţă din surse 

de poluare 

punctiforme și 

difuze respectiv 

îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și 

subterane 

1 Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

să asigure gestionarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O1 Limitarea 

poluării apelor 

subterane şi de 

suprafaţă din surse 

de poluare 

punctiforme și 

difuze respectiv 

îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și 

subterane 

1 Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra apei 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O1 Limitarea 

poluării apelor 

subterane şi de 

suprafaţă din surse 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

139 

Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

de poluare 

punctiforme și 

difuze respectiv 

îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și 

subterane 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor din construcții și demolări 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor din construcții și demolări 

gestionate necorespunzător 

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O1 Limitarea 

poluării apelor 

subterane şi de 

suprafaţă din surse 

de poluare 

punctiforme și 

difuze respectiv 

îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și 

subterane 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra apei 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra apei 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O1 Limitarea 

poluării apelor 

subterane şi de 

suprafaţă din surse 

de poluare 

punctiforme și 

difuze respectiv 

îmbunătățirea 

calității apelor de 

suprafață și 

subterane 

1 Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra apei 

 

Impactul potenţial relativ la emisiile de gaze cu efect de seră 

Tabel 7-4. Impactul potențial relativ la emisiile GES 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O3 Prevenirea și 

reducerea emisiilor 

GHG care provoacă 

schimbări climatice 

și facilitarea 

adaptării la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

3 

Impact direct pozitiv semnificativ asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor de GHG din 

depozitarea necontrolată a deşeurilor 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

2 

Impact pozitiv direct asupra obiectivului 

de mediu ca urmare a creării premiselor 

pentru reducerea emisiilor de GHG din 

eliminarea prin depozitare a deșeurilor, 

dar și din producția de bunuri/ambalaje 

care se pot reutiliza 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
2 

Impact pozitiv direct asupra obiectivului 

de mediu ca urmare a reducerii emisiilor 

de GHG rezultate din descompunerea 

deșeurilor depozitate 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor de GHG  din 

eliminarea prin depozitare a  deșeurilor, 

dar și din producția de bunuri/ambalaje 

care se pot reutiliza 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor GHG din depozitarea 

deșeurilor netratate 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
1 

Impact pozitiv in direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

folosirii potențialului energetic al 

deșeurilor municipale și scăderea 

necesarului de energie electrică/ termică 

care asociază emisii de GHG  

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor GHG rezultate din 

descompunerea deșeurilor depozitate în 

depozitele neconforme 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
2 

Impact pozitiv direct asupra obiectivului 

de mediu ca urmare a reducerii 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

considerabile a emisiilor de GHG 

rezultate din depozitarea deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor de GHG din 

depozitarea neconformă a deșeurilor 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii unor poluări potențiale a 

corpurilor de apă cu substanțele rezultate 

din descompunerea deșeurilor netratate 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor de GHG prin 

reutilizarea deșeurilor voluminoase 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

utilizării materialelor rezultate de la 

tratarea biodeșeurilor și reducerea 

volumului de material neecesar a fi 

depozitat  

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

asigurării facilităților de colectare 

separată a deșeurilor, care conduc la 

posibilitatea sortării, a reutilizării și a 

reciclării unei părți din deșeuri 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O3. Prevenirea și 

reducerea emisiilor 

GHG care provoacă 

schimbări climatice 

și facilitarea 

adaptării la 

efectele 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv în ceea ce privește adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

schimbărilor 

climatice 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente a 

deșeurilor cu efecte pozitive asupra 

factorilor de mediu, inclusiv în ceea ce 

privește adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor și a 

prevenirii emisiilor GHG prin respectarea 

condițiilor de gestionare a deșeurilor 

avute în vedere în PJGD 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O3. Prevenirea și 

reducerea emisiilor 

GHG care provoacă 

schimbări climatice 

și facilitarea 

adaptării la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu costuri 

fezabile pentru populație care să asigure 

gestionarea corespunzătoare a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O3. Prevenirea și 

reducerea emisiilor 

GHG care provoacă 

schimbări climatice 

și facilitarea 

adaptării la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de monitorizare 

a contractelor  care poate crea premisele 

unei gestionări mai eficiente a deșeurilor 

cu efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O3. Prevenirea și 

reducerea emisiilor 

GHG care provoacă 

schimbări climatice 

3 

Impact direct pozitiv semnificativ asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor de GHG rezultate din 

producția de materiale de construcții 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  

și facilitarea 

adaptării la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii generării GHG rezultate din 

construcții și demolări gestionate 

necorespunzător 

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O3. Prevenirea și 

reducerea emisiilor 

GHG care provoacă 

schimbări climatice 

și facilitarea 

adaptării la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

reducerea GHG 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește reducerea GHG 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O3. Prevenirea și 

reducerea emisiilor 

GHG care provoacă 

schimbări climatice 

și facilitarea 

adaptării la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare a 

datelor privind deșeurile din construcții și 

desființări poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

reducerea GHG 

 

Impactul potențial asupra factorului de mediu aer 

Tabel 7-5. Impactul potential asupra factorului de mediu aer 

Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O2. Menținerea și 

îmbunătățirea 

calității aerului 

ambiental în 

limitele stabilite de 

normele legale în 

vigoare pentru 

indicatorii specifici 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice din 

depozitarea necontrolată a deşeurilor 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

creării premiselor pentru reducerea 

emisiilor atmosferice din eliminarea 

prin depozitare a deșeurilor, dar și din 

producția de bunuri/ambalaje care se 

pot reutiliza 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii emisiilor atmosferice 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor depozitate 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice  din 

eliminarea prin depozitare a  

deșeurilor, dar și din producția de 

bunuri/ambalaje care se pot reutiliza 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice din 

depozitarea deșeurilor netratate 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

folosirii potențialului energetic al 

deșeurilor municipale și scăderea 

necesarului de energie electrică/ 

termică care asociază emisii 

atmosferice  

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor depozitate în depozitele 

neconforme 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii considerabile a emisiilor 

atmosferice rezultate din depozitarea 

deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice din 

depozitarea neconformă a deșeurilor 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor netratate 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice prin 

reutilizarea deșeurilor voluminoase 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

utilizării materialelor rezultate de la 

tratarea biodeșeurilor și reducerea 

volumului de material neecesar a fi 

depozitat  

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

asigurării facilităților de colectare 

separată a deșeurilor, care conduc la 

posibilitatea sortării, a reutilizării și a 

reciclării unei părți din deșeuri 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O2. Menținerea și 

îmbunătățirea 

calității aerului 

ambiental în 

limitele stabilite de 

normele legale în 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

vigoare pentru 

indicatorii specifici 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

calitatea aerului 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește calitatea aerului 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor și a 

prevenirii emisiilor atmosferice prin 

respectarea condițiilor de gestionare a 

deșeurilor avute în vedere în PJGD 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O2. Menținerea și 

îmbunătățirea 

calității aerului 

ambiental în 

limitele stabilite de 

normele legale în 

vigoare pentru 

indicatorii specifici 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

să asigure gestionarea corespunzătoare 

a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O2. Menținerea și 

îmbunătățirea 

calității aerului 

ambiental în 

limitele stabilite de 

normele legale în 

vigoare pentru 

indicatorii specifici 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește calitatea aerului 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O2. Menținerea și 

îmbunătățirea 

calității aerului 

ambiental în 

limitele stabilite de 

2 

Impact direct pozitiv asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice 

rezultate din producția de materiale de 

construcții 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  

normele legale în 

vigoare pentru 

indicatorii specifici 1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii generării emisiilor 

atmosferice rezultate din construcții și 

demolări gestionate necorespunzător 

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O2. Menținerea și 

îmbunătățirea 

calității aerului 

ambiental în 

limitele stabilite de 

normele legale în 

vigoare pentru 

indicatorii specifici 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra calității aerului 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra calității aerului 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O2. Menținerea și 

îmbunătățirea 

calității aerului 

ambiental în 

limitele stabilite de 

normele legale în 

vigoare pentru 

indicatorii specifici 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente 

a deșeurilor cu efecte pozitive asupra 

factorilor de mediu, inclusiv asupra 

calității aerului. 

 

Impactul potenţial asupra factorului de mediu sol  

Tabel 7-6. Impactul potențial asupra factorului de mediu sol  

Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

O4. Limitarea 

poluării 

punctiforme și 

2 
Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii poluării punctiforme și difuze 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

difuze a 

solului/subsolului; 

îmbunătățirea 

calității, 

reconstrucția 

ecologică și 

utilizarea 

sustenabilă a 

terenurilor 

a solului/subsolului ca urmare a 

depozitării necontrolate a deşeurilor 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

creării premiselor pentru limitarea 

poluării punctiforme și difuze a 

solului/subsolului din eliminarea prin 

depozitare a deșeurilor 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii poluării punctiforme și difuze 

a solului/subsolului rezultate din 

descompunerea deșeurilor depozitate 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

3 

Impact pozitiv direct semnificativ 

asupra obiectivului de mediu ca urmare 

a prevenirii poluării solului/subsolului 

din eliminarea prin depozitare a  

deșeurilor 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

3 

Impact pozitiv direct semnificativ 

asupra obiectivului de mediu ca urmare 

a prevenirii poluării solului/subsolului 

din depozitarea deșeurilor netratate 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

folosirii potențialului energetic al 

deșeurilor municipale și scăderea 

necesarului de energie electrică/ 

termică care asociază emisii 

atmosferice  

Asigurarea capacității de depozitare 

a întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii poluării solului/subsolului 

rezultate din descompunerea 

deșeurilor depozitate în depozitele 

neconforme 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii considerabile a poluării 

solului/subsolului rezultate din 

depozitarea deșeurilor 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii poluării solului/subsolului 

din depozitarea neconformă a 

deșeurilor 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii poluării solului/ cauzate de 

descompunerea deșeurilor netratate 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor de GHG prin 

reutilizarea deșeurilor voluminoase 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

utilizării materialelor rezultate de la 

tratarea biodeșeurilor și reducerea 

volumului de material neecesar a fi 

depozitat  

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii contactului uleiului uzat cu 

mediul edafic 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

asigurării facilităților de colectare 

separată a deșeurilor, care conduc la 

posibilitatea sortării, a reutilizării și a 

reciclării unei părți din deșeuri 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O4. Limitarea 

poluării 

punctiforme și 

difuze a 

solului/subsolului; 

îmbunătățirea 

calității, 

reconstrucția 

ecologică și 

utilizarea 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

calitatea solului/subsolului 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor 

1 
Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

municipale atât din punct de vedere 

al respectării prevederilor legale, cât 

și din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

sustenabilă a 

terenurilor 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește calitatea 

solului/subsolului 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor și a 

prevenirii poluării solului/subsolului 

prin respectarea condițiilor de 

gestionare a deșeurilor avute în vedere 

în PJGD 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O4. Limitarea 

poluării 

punctiforme și 

difuze a 

solului/subsolului; 

îmbunătățirea 

calității, 

reconstrucția 

ecologică și 

utilizarea 

sustenabilă a 

terenurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

să asigure gestionarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și 

ADI de monitorizare a contractelor 

de delegare a serviciilor de 

salubrizare 

O4. Limitarea 

poluării 

punctiforme și 

difuze a 

solului/subsolului; 

îmbunătățirea 

calității, 

reconstrucția 

ecologică și 

utilizarea 

sustenabilă a 

terenurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește calitatea 

solului/subsolului 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O4. Limitarea 

poluării 

punctiforme și 

difuze a 

solului/subsolului; 

îmbunătățirea 

calității, 

reconstrucția 

ecologică și 

utilizarea 

sustenabilă a 

terenurilor 

2 

Impact direct pozitiv asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii poluării solului/subsolui din 

producția de materiale de construcții 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii poluării solului/ subsolului ca 

urmare a gestionării 

necorespunzătoarer a deșeurilor din 

construcții și demolări  

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O4. Limitarea 

poluării 

punctiforme și 

difuze a 

solului/subsolului; 

îmbunătățirea 

calității, 

reconstrucția 

ecologică și 

utilizarea 

sustenabilă a 

terenurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra calității solului 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra calității solului 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O4. Limitarea 

poluării 

punctiforme și 

difuze a 

solului/subsolului; 

îmbunătățirea 

calității, 

reconstrucția 

ecologică și 

utilizarea 

sustenabilă a 

terenurilor 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente 

a deșeurilor cu efecte pozitive asupra 

factorilor de mediu, inclusiv asupra 

calității solului. 

 

Impactul potenţial asupra biodiversității și ariilor naturale protejate 
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Tabel 7-7. Impactul potențial asupra biodiversității și ariilor natural protejate  

Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O5. Protejarea și 

îmbunătățirea 

condițiilor și 

funcțiilor 

ecosistemelor 

terestre și acvatice, 

conservarea 

habitatelor 

naturale, a speciilor 

florei și faunei 

sălbatice prin 

evitarea 

activităților care ar 

putea afecta 

semnificativ ariile 

naturale protejate 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efecte asupra 

biodiversității ca urmare a depozitării 

necontrolate a deşeurilor 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

creării premiselor pentru prevenirea 

emisiilor atmosferice, poluării 

corpurilor de apă și a solului/subsolului 

cu efect asupra biodiversității din 

eliminarea prin depozitare a deșeurilor 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității rezultate din 

descompunerea deșeurilor depozitate 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității din eliminarea prin 

depozitare a  deșeurilor 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității din depozitarea 

deșeurilor netratate 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

folosirii potențialului energetic al 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

deșeurilor municipale și scăderea 

necesarului de energie electrică/ 

termică care asociază emisiilor 

atmosferice cu efect asupra 

biodiversității 

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității rezultate din 

descompunerea deșeurilor depozitate 

în depozitele neconforme 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii considerabile a emisiilor 

atmosferice, poluării corpurilor de apă 

și a solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității rezultate din depozitarea 

deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității din depozitarea 

neconformă a deșeurilor 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității cauzate de 

descompunerea deșeurilor netratate 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității prin reutilizarea 

deșeurilor voluminoase 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

154 

Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

utilizării materialelor rezultate de la 

tratarea biodeșeurilor și reducerea 

volumului de material necesar a fi 

depozitat  

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii contactului uleiului uzat cu 

corpurile de apă și cu mediul edafic, cu 

efect asupra biodiversității 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

asigurării facilităților de colectare 

separată a deșeurilor, care conduc la 

posibilitatea sortării, a reutilizării și a 

reciclării unei părți din deșeuri 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O5. Protejarea și 

îmbunătățirea 

condițiilor și 

funcțiilor 

ecosistemelor 

terestre și acvatice, 

conservarea 

habitatelor 

naturale, a speciilor 

florei și faunei 

sălbatice prin 

evitarea 

activităților care ar 

putea afecta 

semnificativ ariile 

naturale protejate 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

îmbunătățirea condițiilor și funcțiilor 

ecosistemelor terestre și acvatice 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește îmbunătățirea 

condițiilor și funcțiilor ecosistemelor 

terestre și acvatice 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor și 

îmbunătățirea condițiilor și funcțiilor 

ecosistemelor terestre și acvatice prin 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

respectarea condițiilor de gestionare a 

deșeurilor avute în vedere în PJGD 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O5. Protejarea și 

îmbunătățirea 

condițiilor și 

funcțiilor 

ecosistemelor 

terestre și acvatice, 

conservarea 

habitatelor 

naturale, a speciilor 

florei și faunei 

sălbatice prin 

evitarea 

activităților care ar 

putea afecta 

semnificativ ariile 

naturale protejate 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

să asigure gestionarea corespunzătoare 

a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O5. Protejarea și 

îmbunătățirea 

condițiilor și 

funcțiilor 

ecosistemelor 

terestre și acvatice, 

conservarea 

habitatelor 

naturale, a speciilor 

florei și faunei 

sălbatice prin 

evitarea 

activităților care ar 

putea afecta 

semnificativ ariile 

naturale protejate 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește protejarea și 

îmbunătățirea condițiilor și funcțiilor 

ecosistemelor terestre și acvatice 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O5. Protejarea și 

îmbunătățirea 

condițiilor și 

funcțiilor 

ecosistemelor 

terestre și acvatice, 

conservarea 

habitatelor 

naturale, a speciilor 

florei și faunei 

sălbatice prin 

evitarea 

activităților care ar 

putea afecta 

semnificativ ariile 

naturale protejate 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității din producția de 

materiale de construcții 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

biodiversității ca urmare a gestionării 

necorespunzătoarer a deșeurilor din 

construcții și demolări  

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O5. Protejarea și 

îmbunătățirea 

condițiilor și 

funcțiilor 

ecosistemelor 

terestre și acvatice, 

conservarea 

habitatelor 

naturale, a speciilor 

florei și faunei 

sălbatice prin 

evitarea 

activităților care ar 

putea afecta 

semnificativ ariile 

naturale protejate 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra condițiilor și 

funcțiilor ecosistemelor terestre și 

acvatice 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra condițiilor și funcțiilor 

ecosistemelor terestre și acvatice 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O5. Protejarea și 

îmbunătățirea 

condițiilor și 

funcțiilor 

ecosistemelor 

terestre și acvatice, 

conservarea 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente 

a deșeurilor cu efecte pozitive asupra 

factorilor de mediu, inclusiv asupra 

calității condițiilor și funcțiilor 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

habitatelor 

naturale, a speciilor 

florei și faunei 

sălbatice prin 

evitarea 

activităților care ar 

putea afecta 

semnificativ ariile 

naturale protejate 

ecosistemelor terestre și acvatice, 

conservarea habitatelor naturale 

 

Impactul potenţial asupra sănătății umane 

Tabel 7-8. Impactul potențial asupra sănătătii umane 

Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O6. Facilitarea 

îmbunătățirii 

sănătății umane 

prin 

implementarea de 

măsuri pentru 

prevenirea poluării 

datorate noxelor și 

poluării fonice, 

respectiv 

diminuarea 

factorilor de risc 

asupra sănătății 

populației în zonele 

de gestionare a 

deșeurilor 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efecte asupra 

sănătății umane ca urmare a depozitării 

necontrolate a deşeurilor 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

creării premiselor pentru prevenirea 

emisiilor atmosferice, poluării 

corpurilor de apă și a solului/subsolului 

cu efect asupra sănătății populațieii din 

eliminarea prin depozitare a deșeurilor 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății populației rezultate din 

descompunerea deșeurilor depozitate 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății populației din eliminarea prin 

depozitare a  deșeurilor 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății populației din depozitarea 

deșeurilor netratate 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

folosirii potențialului energetic al 

deșeurilor municipale și scăderea 

necesarului de energie electrică/ 

termică care asociază emisiilor 

atmosferice cu efect asupra sănătății 

populației 

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății populației rezultate din 

descompunerea deșeurilor depozitate 

în depozitele neconforme 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii considerabile a emisiilor 

atmosferice, poluării corpurilor de apă 

și a solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății populației rezultate din 

depozitarea deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

sănătății populației din depozitarea 

neconformă a deșeurilor 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății populației cauzate de 

descompunerea deșeurilor netratate 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății populației prin reutilizarea 

deșeurilor voluminoase 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

utilizării materialelor rezultate de la 

tratarea biodeșeurilor și reducerea 

volumului de material necesar a fi 

depozitat  

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii contactului uleiului uzat cu 

corpurile de apă și cu mediul edafic, cu 

efect asupra sănătății populației 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

asigurării facilităților de colectare 

separată a deșeurilor, care conduc la 

posibilitatea sortării, a reutilizării și a 

reciclării unei părți din deșeuri 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O6. Facilitarea 

îmbunătățirii 

sănătății umane 

prin 

implementarea de 

măsuri pentru 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

prevenirea poluării 

datorate noxelor și 

poluării fonice, 

respectiv 

diminuarea 

factorilor de risc 

asupra sănătății 

populației în zonele 

de gestionare a 

deșeurilor 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

îmbunătățirea sănătății umane 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește îmbunătățirea 

sănătății umane 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor prin 

respectarea condițiilor de gestionare a 

deșeurilor avute în vedere în PJGD 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O6. Facilitarea 

îmbunătățirii 

sănătății umane 

prin 

implementarea de 

măsuri pentru 

prevenirea poluării 

datorate noxelor și 

poluării fonice, 

respectiv 

diminuarea 

factorilor de risc 

asupra sănătății 

populației în zonele 

de gestionare a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

să asigure gestionarea corespunzătoare 

a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O6. Facilitarea 

îmbunătățirii 

sănătății umane 

prin 

implementarea de 

măsuri pentru 

prevenirea poluării 

datorate noxelor și 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

poluării fonice, 

respectiv 

diminuarea 

factorilor de risc 

asupra sănătății 

populației în zonele 

de gestionare a 

deșeurilor 

ceea ce privește îmbunătățirea 

sănătății umane 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O6. Facilitarea 

îmbunătățirii 

sănătății umane 

prin 

implementarea de 

măsuri pentru 

prevenirea poluării 

datorate noxelor și 

poluării fonice, 

respectiv 

diminuarea 

factorilor de risc 

asupra sănătății 

populației în zonele 

de gestionare a 

deșeurilor 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății umane din producția de 

materiale de construcții 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii emisiilor atmosferice, 

poluării corpurilor de apă și a 

solului/subsolului cu efect asupra 

sănătății umane ca urmare a gestionării 

necorespunzătoare a deșeurilor din 

construcții și demolări  

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O6. Facilitarea 

îmbunătățirii 

sănătății umane 

prin 

implementarea de 

măsuri pentru 

prevenirea poluării 

datorate noxelor și 

poluării fonice, 

respectiv 

diminuarea 

factorilor de risc 

asupra sănătății 

populației în zonele 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra sănătății umane 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra sănătății umane 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

162 

Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

de gestionare a 

deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O6. Facilitarea 

îmbunătățirii 

sănătății umane 

prin 

implementarea de 

măsuri pentru 

prevenirea poluării 

datorate noxelor și 

poluării fonice, 

respectiv 

diminuarea 

factorilor de risc 

asupra sănătății 

populației în zonele 

de gestionare a 

deșeurilor 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente 

a deșeurilor cu efecte pozitive asupra 

factorilor de mediu, inclusiv asupra 

sănătății umane 

 

Impactul potențial asupra informării și educației ecologice 

Tabel 7-9. Impactul potențial asupra informării și educației ecologice  

Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O7. Îmbunătățirea 

comportamentului 

responsabil față de 

mediu prin creșterea 

gradului de 

informare și educare 

a populației privind 

impactul gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor asupra 

mediului 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Asigurarea capacității de depozitare 

a întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare a 

deșeurilor voluminoase 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și 

digestie anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu prin educarea 

populației privind beneficiile utilizării 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor 

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O7. Îmbunătățirea 

comportamentului 

responsabil față de 

mediu prin creșterea 

gradului de 

informare și educare 

a populației privind 

impactul gestionării 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele 

îmbunătățirii comportamentului 

responsabil față de mediu a populației 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 
1 Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

de gestionare a deșeurilor 

municipale atât din punct de vedere 

al respectării prevederilor legale, cât 

și din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de 

mediu 

necorespunzătoare a 

deșeurilor asupra 

mediului 

intensificării controlului privind modul 

de desfășurare a activităților de 

gestionare a deșeurilor și astfel a 

creșterii gradului de informare privind 

impactul gestionării 

necorespunzătoare a deșeurilor 

asupra mediului 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

3 

Impact pozitiv semnificativ direct 

asupra obiectivului prin creșterea 

gradului de informare și educare a 

populației privind impactul gestionării 

necorespunzătoare a deșeurilor 

asupra mediului 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism 

viabil financiar de plată a serviciului 

de salubrizare 

O7. Îmbunătățirea 

comportamentului 

responsabil față de 

mediu prin creșterea 

gradului de 

informare și educare 

a populației privind 

impactul gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor asupra 

mediului 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

poate crea premisele unei îmbunătățiri 

a comportamentului acesteia față de 

mediu 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și 

ADI de monitorizare a contractelor 

de delegare a serviciilor de 

salubrizare 

O7. Îmbunătățirea 

comportamentului 

responsabil față de 

mediu prin creșterea 

gradului de 

informare și educare 

a populației privind 

impactul gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor asupra 

mediului 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care 

poate crea premisele îmbunătățirii 

comportamentului responsabil față de 

mediu 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 
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Obiective PJGD Obiective de mediu Impact Justificare 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O7. Îmbunătățirea 

comportamentului 

responsabil față de 

mediu prin creșterea 

gradului de 

informare și educare 

a populației privind 

impactul gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor asupra 

mediului 

0 

Fără impact asupra obiectivului de 

mediu 

Asigurarea capacităților de 

eliminare pentru DCD care nu pot fi 

valorificate  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu prin sprijinirea 

comportamentului responsabil de 

mediu  

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O7. Îmbunătățirea 

comportamentului 

responsabil față de 

mediu prin creșterea 

gradului de 

informare și educare 

a populației privind 

impactul gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor asupra 

mediului 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate sprijini îmbunătățirea 

comportamentului responsabil față de 

mediu 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru 

stabilirea, încasarea și utilizarea 

garanției financiare care să acopere 

costurile de gestionare a deșeurilor 

din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional 

care poate sprijini îmbunătățirea 

comportamentului responsabil față de 

mediu 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O7. Îmbunătățirea 

comportamentului 

responsabil față de 

mediu prin creșterea 

gradului de 

informare și educare 

a populației privind 

impactul gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor asupra 

mediului 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate sprijini 

îmbunătățirea comportamentului 

responsabil față de mediu 

 

Impactul potenţial asupra peisajului natural și patronimului cultural naţional şi universal  

Tabel 7-10. Impactul potențial asupra peisajului natural și patrimoniului cultural național și universal  
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O8. Protecția și 

conservarea 

peisajului natural și 

patrimoniului 

cultural, reducerea 

impactului vizual 

prin gestionarea 

eficientă a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii deprecierii vizuale a 

peisajului asociate depozitării 

necontrolate a deşeurilor 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

creării premiselor pentru prevenirea 

deprecierii vizuale a peisajului asociată 

eliminării prin depozitare a deșeurilor 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii deprecierii vizuale a 

peisajului asociată eliminării prin 

depozitare a deșeurilor 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii deprecierii vizuale a 

peisajului asociată eliminării prin 

depozitare a  deșeurilor 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii deprecierii vizuale a 

peisajului asociată eliminării prin 

depozitare în mare volum a deșeurilor 

netratate 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

folosirii potențialului energetic al 

deșeurilor municipale și scăderea 

necesarului de energie electrică/ 

termică care asociază efecte inclusiv 

asupra peisajului 

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

eliminării depozitării necontrolate a 

deșeurilor cu efect asupra peisajului 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii necesarului de capacități de 

depozitare a deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu având în vedere 

impactul vizual mai redus al depozitelor 

conforme în raport cu cele neconforme 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu  

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare a 

deșeurilor voluminoase 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii impactului vizual al 

deșeurilor voluminoase eliminate/ 

tratate necorespunzător 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

asigurării facilităților de colectare 

separată a deșeurilor, care conduc la 

posibilitatea sortării, a reutilizării și a 

reciclării unei părți din deșeuri 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O8. Protecția și 

conservarea 

peisajului natural și 

patrimoniului 

cultural, reducerea 

impactului vizual 

prin gestionarea 

eficientă a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

protecția peisajului natural și a 

patrimoniului cultural 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește protecția peisajului 

natural și a patrimoniului cultural 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor prin 

respectarea condițiilor de gestionare a 

deșeurilor avute în vedere în PJGD 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O8. Protecția și 

conservarea 

peisajului natural și 

patrimoniului 

cultural, reducerea 

impactului vizual 

prin gestionarea 

eficientă a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

să asigure gestionarea corespunzătoare 

a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O8. Protecția și 

conservarea 

peisajului natural și 

patrimoniului 

cultural, reducerea 

impactului vizual 

prin gestionarea 

eficientă a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește protecția peisajului 

natural și a patrimoniului cultural 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O8. Protecția și 

conservarea 

peisajului natural și 

patrimoniului 

1 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii impactului asupra peisajului 

natural și a patrimoniului cultural 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

cultural, reducerea 

impactului vizual 

prin gestionarea 

eficientă a 

deșeurilor 

asociat producției de materiale de 

construcții 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

prevenirii impactului asupra peisajului 

natural și a patrimoniului cultural 

asociat gestionării necorespunzătoare a 

deșeurilor din construcții și demolări  

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O8. Protecția și 

conservarea 

peisajului natural și 

patrimoniului 

cultural, reducerea 

impactului vizual 

prin gestionarea 

eficientă a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra peisajului 

natural și patrimoniului cultural 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra peisajului natural și 

patrimoniului cultural 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O8. Protecția și 

conservarea 

peisajului natural și 

patrimoniului 

cultural, reducerea 

impactului vizual 

prin gestionarea 

eficientă a 

deșeurilor 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente 

a deșeurilor cu efecte pozitive asupra 

factorilor de mediu, inclusiv asupra 

peisajului natural și patrimoniului 

cultural  

 

Impactul potenţial în contextul asigurării transportului durabil 

Tabel 7-11. Impactul potențial în contextul asigurării transportului durabil  

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

170 

Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O9. Reducerea 

emisiilor de noxe și 

a zgomotului prin 

îmbunătățirea și 

modernizarea 

sistemului actual 

de colectare şi 

transport a 

deşeurilor utilizând 

mijloace de 

salubrizare 

adecvate şi 

eficiente respectiv 

optimizarea rutelor 

de colectare 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

realizării implementării unui sistem 

coerent de gestionare a deșeurilor 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

0 

Impact neglijabil asupra factorului de 

mediu 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu reducerii 

necesarului de transport la  depozitare 

a deșeurilor 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

0 

Impact neglijabil asupra factorului de 

mediu 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

0 

Impact neglijabil asupra factorului de 

mediu 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu  

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii distanțelor de transport al 

deșeurilor necesar a fi depozitate 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii necesarului de transport la  

depozitare a deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 
0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

tratarea corespunzătoare a 

deșeurilor voluminoase 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O9. Reducerea 

emisiilor de noxe și 

a zgomotului prin 

îmbunătățirea și 

modernizarea 

sistemului actual 

de colectare şi 

transport a 

deşeurilor utilizând 

mijloace de 

salubrizare 

adecvate şi 

eficiente respectiv 

optimizarea rutelor 

de colectare 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în sensul îmbunătățirii 

sistemului de colectare și transport al 

deșeurilor 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

inclusiv în sensul îmbunătățirii 

sistemului de colectare și transport al 

deșeurilor 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu  

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O9. Reducerea 

emisiilor de noxe și 

a zgomotului prin 

îmbunătățirea și 

modernizarea 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

sistemului actual 

de colectare şi 

transport a 

deşeurilor utilizând 

mijloace de 

salubrizare 

adecvate şi 

eficiente respectiv 

optimizarea rutelor 

de colectare 

să asigure gestionarea corespunzătoare 

a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O9. Reducerea 

emisiilor de noxe și 

a zgomotului prin 

îmbunătățirea și 

modernizarea 

sistemului actual 

de colectare şi 

transport a 

deşeurilor utilizând 

mijloace de 

salubrizare 

adecvate şi 

eficiente respectiv 

optimizarea rutelor 

de colectare 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra sistemului de colectare și 

transport al deșeurilor 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O9. Reducerea 

emisiilor de noxe și 

a zgomotului prin 

îmbunătățirea și 

modernizarea 

sistemului actual 

de colectare şi 

transport a 

deşeurilor utilizând 

mijloace de 

salubrizare 

adecvate şi 

eficiente respectiv 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu cu efect asupra 

modernizării sistemului de colectare și 

transport al deșeurilor 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu cu efect asupra 

modernizării sistemului de colectare și 

transport al deșeurilor 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

optimizarea rutelor 

de colectare 

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O9. Reducerea 

emisiilor de noxe și 

a zgomotului prin 

îmbunătățirea și 

modernizarea 

sistemului actual 

de colectare şi 

transport a 

deşeurilor utilizând 

mijloace de 

salubrizare 

adecvate şi 

eficiente respectiv 

optimizarea rutelor 

de colectare 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv asupra modernizării 

sistemului de colectare și transport al 

deșeurilor 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu efecte 

pozitive asupra factorilor de mediu, 

inclusiv asupra modernizării sistemului 

de colectare și transport al deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O9. Reducerea 

emisiilor de noxe și 

a zgomotului prin 

îmbunătățirea și 

modernizarea 

sistemului actual 

de colectare şi 

transport a 

deşeurilor utilizând 

mijloace de 

salubrizare 

adecvate şi 

eficiente respectiv 

optimizarea rutelor 

de colectare 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente 

a deșeurilor cu efecte pozitive inclusiv 

asupra eficientizării transportului 

 

Impactul potenţial asupra resurselor naturale 

Tabel 7-17-3. Impactul potențial asupra resurselor naturale  
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Obiective tehnice 

Toată populația județului, atât din 

mediul urban cât și din mediul rural, 

este conectată la serviciu de 

salubrizare 

O10. Prezervarea si 

protecția 

resurselor naturale 

şi promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

(deșeuri folosite ca 

materii prime 

secundare în alte 

activități 

economice) 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu 

Creșterea gradului de pregătire 

pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

creării premiselor pentru reutilizare și 

reciclare, astfel încât va fi redusă 

presiunea de exploatare a resurselor 

naturale 

Reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale  
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii capacităților de depozitare 

necesare 

Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 

separat 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

capacităților de depozitare necesare 

Depozitarea numai a deșeurilor 

supuse în prealabil unor operații de 

tratare  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii suprafețelor de teren necesar 

a fi ocupate cu depozite de deșeuri 

Creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale  
2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

folosirii potențialului energetic al 

deșeurilor municipale și scăderii 

necesarului de energie electrică/ 

termică 

Asigurarea capacității de depozitare a 

întregii cantități de deșeuri care nu 

pot fi valorificate  

0 

Impact neglijabil asupra factorului de 

mediu 

Reducerea cantității de deșeuri 

municipale care ajunge în depozite 
1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

reducerii necesarului de capacități de 

depozitare a deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor numai în 

depozite conforme 
1 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu având în vedere 

reducerea suprafețelor de teren 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

necesar a fi ocupate cu depozite de 

deșeuri 

Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu  

Colectarea separată, pregatirea 

pentru reutilizare sau, dupa caz, 

tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu. Pregătirea 

pentru reutilizare asociază scăderea 

presiunii de exploatare a resurselor 

naturale 

Încurajarea utilizării în agricultură a 

materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie 

anaerobă) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu  

Colectarea separată (de la populație 

și agenți economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu prin prevenirea 

poluării corpurilor de apă cu ulei uzat și 

prin creșterea eficienței epurării apelor 

uzate menajere 

Asigurarea infrastructurii de 

colectare separată a fluxurilor 

speciale de deșeuri din deșeurile 

municipale 

0 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

asigurării facilităților de colectare 

separată a deșeurilor, care conduc la 

posibilitatea sortării, a reutilizării și a 

reciclării unei părți din deșeuri 

Obiective instituționale și organizaționale 

Creșterea capacității instituționale 

atât a autorităților de mediu, cât și a 

autorităților locale și asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din 

domeniul deșeurilor 

O10. Prezervarea si 

protecția 

resurselor naturale 

şi promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

(deșeuri folosite ca 

materii prime 

secundare în alte 

activități 

economice) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității instituționale, 

care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

efecte pozitive asupra factorilor de 

mediu, inclusiv în ceea ce privește 

prezervarea și protecția resurselor 

naturale 

Intensificarea controlului privind 

modul de desfășurare a activităților 

de gestionare a deșeurilor municipale 

atât din punct de vedere al 

respectării prevederilor legale, cât și 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

intensificării controlului, care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

din punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația de mediu 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește prezervarea și 

protecția resurselor naturale 

Derularea de campanii de informare 

și educarea publicului privind 

gestionarea deșeurilor municipale 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii gestionării deșeurilor prin 

respectarea condițiilor de gestionare a 

deșeurilor avute în vedere în PJGD 

Obiective financiare și investiționale 

Implementarea unui mecanism viabil 

financiar de plată a serviciului de 

salubrizare 

O10. Prezervarea si 

protecția 

resurselor naturale 

şi promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

(deșeuri folosite ca 

materii prime 

secundare în alte 

activități 

economice) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

implementării unui mecanism cu 

costuri fezabile pentru populație care 

să asigure gestionarea corespunzătoare 

a deșeurilor 

Obiective privind raportarea 

Creșterea capacității UAT-urilor și ADI 

de monitorizare a contractelor de 

delegare a serviciilor de salubrizare 

O10. Prezervarea si 

protecția 

resurselor naturale 

şi promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

(deșeuri folosite ca 

materii prime 

secundare în alte 

activități 

economice) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii capacității de 

monitorizare a contractelor  care poate 

crea premisele unei gestionări mai 

eficiente a deșeurilor cu efecte pozitive 

asupra factorilor de mediu, inclusiv în 

ceea ce privește prezervarea și 

protecția resurselor naturale 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări 

Obiective tehnice 

Creșterea gradului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din construcții 

și desființări  

O10. Prezervarea si 

protecția 

resurselor naturale 

şi promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

2 

Impact pozitiv direct asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

scăderii necesității de producere a 

materialelor de construcții 

Asigurarea capacităților de eliminare 

pentru DCD care nu pot fi valorificate  
0 

Impact neglijabil asupra obiectivului de 

mediu  
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Obiective PJGD Obiective de 

mediu 

Impact Justificare 

(deșeuri folosite ca 

materii prime 

secundare în alte 

activități 

economice) 

Obiective legislative și de reglementare 

Elaborare și aprobarea cadrului 

legislativ privind gestionarea DCD  

O10. Prezervarea si 

protecția 

resurselor naturale 

şi promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

(deșeuri folosite ca 

materii prime 

secundare în alte 

activități 

economice) 

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului legislativ privind 

DCD  care poate crea premisele unei 

gestionări mai eficiente a deșeurilor cu 

impact pozitiv în ceea ce privește 

prezervarea și protecția resurselor 

naturale 

Elaborarea cadrului instituțional și 

financiar-economic pentru stabilirea, 

încasarea și utilizarea garanției 

financiare care să acopere costurile 

de gestionare a deșeurilor din CD  

1 

Impact pozitiv indirect asupra 

obiectivului de mediu ca urmare a 

îmbunătățirii cadrului instituțional care 

poate crea premisele unei gestionări 

mai eficiente a deșeurilor cu impact 

pozitiv în ceea ce privește prezervarea 

și protecția resurselor naturale 

Obiective privind raportarea 

Îmbunătățirea sistemului de 

raportare a datelor privind deșeurile 

din construcții și desființări 

O10. Prezervarea si 

protecția 

resurselor naturale 

şi promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

(deșeuri folosite ca 

materii prime 

secundare în alte 

activități 

economice) 

1 

Îmbunătățirea sistemului de raportare 

a datelor privind deșeurile din 

construcții și desființări poate crea 

premisele unei gestionări mai eficiente 

a deșeurilor cu impact pozitiv în ceea ce 

privește prezervarea și protecția 

resurselor naturale  

 

În cele ce urmează sunt prezentați poluanții specifici asociați activităților de gestionare a 

deșeurilor pe fiecare factor de mediu. 

Schimbări climatice 
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În ceea ce privește poluanții cauzatori de impact în contextul schimbărilor climatice specifici 

activităților de gestionare a deșeurilor, cu efect de seră, respectiv dioxidul de carbon, metanul, 

dioxidul de sulf și oxizii de azot. Din activitățile de gestionare a deșeurilor, cea mai mare  

contribuție la totalul emisiilor de gaze cu efect de seră este cea rezultată din depozitare. În acest 

sens, ca urmare a implementării sistemului de management integrat al deșeurilor, nu va mai avea 

loc depozitarea deșeurilor fără ca acestea să fie tratate, prin urmare implementarea PJGD va 

determina o scădere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră față de situația actuală, 

așa cum reiese din analiza alternativelor propuse. 

Față de situația actuală, calculele privind emisiile de GES au arătat că prin implementarea PJGD, 

emisiile de gaze cu efect de seră vor fi reduse cu 281% prin adoptarea alternativei tehnologice 

optime. 

Aer 

În ceea ce privește factorul de mediu aer, poluanții cauzatori de impact specifici activităților de 

gestionare a deșeurilor sunt dioxidul de carbon, metanul și particulele fine, dioxidul de sulf, oxizii 

de azot sau amoniacul. 

Se apreciază că prin implementarea PJGD, emisiile atmosferice din gestionarea deșeurilor vor fi 

reduse cu până la 281% față de situația actuală, astfel încât PJGD va contribui la îmbunătățirea 

calității aerului. 

Apă 

Sursele de impact din activitățile de gestionare a deșeurilor sunt: levigatul din corpul depozitului, 

apa uzată tehnologică rezultată din tratarea deșeurilor, apa uzată menajeră rezultată de la 

unitățile de tratare a deșeurilor, apa pluvială potențial contaminată rezultată de pe platformele 

de tratare. Poluanții specifici acestor activități sunt: sulfații, clorurile, metalele grele, amoniacul, 

nitrații, nitriții, detergenții sintetici, materiile solide în suspensie și compușii organici. Toate apele 

uzate rezultate vor fi epurate înainte de evacuarea de la instalațiile realizate prin viitorul proiect, 

astfel încât să îndeplinească parametrii de calitate impuși prin NTPA 001/2002 privind stabilirea 

limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orăsenești la evacuarea în 

receptorii naturali și NTPA 002/2002 Normative tehnice de calitate a apei reziduale evacuate în 

rețeaua de canalizare sau în stații de epurare, după caz. Apele pluviale potential contaminate de 

pe platformele betonate vor fi colectate și înainte de a fi evacuate în emisar/ în rețeaua de 

canalizare, vor fi colectate printr-un sistem de rigole perimetrale și trecute printr-un bazin de 

decantare și separator de hidrocarburi.  
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Prin colectarea, tratarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor municipale, prin gestionarea 

corespunzătoare a apelor uzate rezultate din tratare, implementarea PJGD va avea un efect de 

îmbunătățire a calității corpurilor de apă. 

Sol/subsol 

Netratate corespunzător (colectare, tratare – în sensul de epurare și evacuare corespunzătoare) 

toate sursele de impact asupra factorului de mediu apă se pot transforma în factori de presiune 

asupra calității solului și subsolului dacă ajung la suprafața acestuia sau dacă de infiltrează. 

Așadar, poluanții specifici activităților de gestionare a deșeurilor sunt: sulfații, clorurile, metalele 

grele, amoniacul, nitrații, nitriții, detergenții sintetici, materiile solide în suspensie și compușii 

organici. Amprenta la sol a suprafețelor amenajate ca urmare a implementării PJGD asociază un 

impact asupra factorului de mediu sol prin modificarea mediului edafic și antropizarea 

suprafețelor de teren. Cu toate acestea, impactul asociat acestor amenajări este cu mult redus 

față de cel al depozitării neconforme a deșeurilor. 

Prin adoptarea unui sistem de management integrat al deșeurilor, cu sortare și tratare a 

deșeurilor, urmată de depozitarea în condiții conforme a deșeurilor rezultate în urma tratării, 

implementarea PJGD va determina o îmbunătățire a calității solului și subsolului. 

Biodiversitate 

Poluanții specifici activităților de gestionare a deșeurilor enumerați mai sus la factorii de mediu 

aer, apă, sol/subsol pot deveni surse de impact direct sau indirect asupra biodiversității, în lispa 

unei gestionări necorespunzătoare. Evitând însă amplasarea instalațiilor pe teritoriul sau în 

proximitatea ariilor naturale protejate care conțin specii și habitate de interes conservativ este 

prevenit potențialul impact al acestor poluanți asupra biodiversității. În același timp, tratarea 

corespunzătoare a emisiilor atmosferice și a apelor uzate rezultate la nivelul instalațiilor de 

tratare a deșeurilor asigură prevenirea apariției impactului asupra acestui factor de mediu.  

Prin adoptarea unui sistem de management integrat al deșeurilor, va avea loc o scădere a 

presiunii asupra factorilor de mediu aer, apă și sol/subsol cu efecte pozitive asupra biodiversității 

și ariilor naturale protejate.  

Este important de precizat faptul că deși modul de realizare a operațiunilor de colectare, tratare 

și eliminare a deșeurilor propuse prin implementarea PJGD Brașov pot fi generatoare de impact 

asupra factorilor de mediu, magnitudinea impactului va fi semnificativ mai redusă față de situația 

existentă. Astfel, față de menținerea situației actuale, implementarea PJGD va determina o 

îmbunătățire a calității factorilor de mediu. 
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 Efecte cumulative  

Evaluarea cumulativă a obiectivelor prezentate în PJGD asupra mediului s-a realizat prin 

însumarea punctelor acordate pentru fiecare obiectiv, efecte de mică intensitate care prin 

cumulare să producă un impact semnificativ. 

In conformitate cu metodologia de mai sus, în urma evaluării efectelor implementării al planului 

cu referire la obiectivele de mediu PJGD Brașov stabilite, s-a obținut un scor pozitiv +245 puncte, 

neexistând valori sub zero în tabel, adică efecte negative ale implementării PJGD Brașov.  

Ca și efecte negative asupra mediului rezultate ca urmare a activităților de depozitare a 

deșeurilor se pot identifica următoarele: ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren și 

schimbarea utilizării terenului, emisii asupra aerului, colectarea și transportul deșeurilor, în 

principal emisiile în atmosferă rezultate de la mașinile de transport deșeuri. 

Un impact potențial negativ asupra populației apare în principal ca urmare a expunerii la emisiile 

generate în atmosferă şi la zgomot datorită activităților de gestionare adeșeurilor cum ar fi 

colectare, transport, tratare în vederea valorificării, depozitare, tratare termică. Gestionarea 

necorespunzătoare a apelor uzate – cu caracter accidental (în special levigatul), pot reprezenta 

un alte efect potențial negativ. 

În ceea ce privește impactul cumulat al implementării PJGD cu alte proiecte existente și propuse 

este important a fi luat în considerare faptul că în prezent sunt în derulare următoarele proiecte 

pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată la nivelul județului Brașov: 

• Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul 

BRAȘOV/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 (POIM); 

• Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul 

Brașov (POIM), astfel: 

1. „Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă 

în zona Brașov, Stupini și Feldioara” (CLF8); 

2. „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare în 

Brașov și Săcele” (CLF9) 

3. “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare, inclusiv stații de 

pompare apă uzată în Moieciu” (CL10F) 

4. “Stații de pompare apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer” (CL11F)  

• Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și 

Brașov, în perioada 2014-2020 (POIM) – pentru mun. Făgăraș 

• Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a 

S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020 (POIM) – pentru orașul Predeal 

• „Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, orașul Zărnești” (PNDL II)- pentru 

orașul Zărnești 

• „Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, 

județul Brașov”(PNDL II) – pentru UAT Bran 

http://www.epmc.ro/
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• Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav 

și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov”(PNDL II) – pentru 

UAT Crizbav 

• Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul 

Braşov”(PNDL II) – pentru UAT Poiana Mărului 

• Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, 

jud. Brașov” (PBDL II)- pentru UAT Racoș 

• Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov”(PNDL II) – pentru 

comuna Recea 

• Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna 

Șinca”(PNDL II) – pentru com. Sinca 

• Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea”(PNDL II) – pentru 

com. Viștea 

Master Planul pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din 

județul Brașov, elaborat în cadrul POS Mediu în anul 2015, a prevăzut în cadrul Planului de 

investiții pe termen lung, realizarea mai multor stații de epurare, printre care și cele care fac 

obiectul proiectelor de  mai sus. 

Gestionarea nămolurilor la nivelul județului Brașov este asigurată prin Strategiile de gestionare a 

nămolurilor, elaborate și aprobate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apă și Apă Uzată din județul BRAȘOV/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 

Cantitățile de nămoluri prognozate sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 7-13. Proiecția cantităților de nămoluri, 2020-2025 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

S.C. Apă Canal S.A* Tone s.u 
            

6.037  

            

6.041  

            

6.045  

            

6.049  

              

6.494  

              

6.462  

SEAU Făgăraș 
Tone 

s.u. 
 2396 2378 2359 2341 2323 

(sursa: Strategia de gestionare a nămolului - Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată din județul BRAȘOV/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020, Strategia de nămol - Proiectul Regional 

de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020 (POIM)) 

Prin „Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” se propune realizarea unei instalații de 

valorificare energetică a nămolurilor provenite din toate stațiile de epurare aflate în aria de 

operare a Operatorului Regional SC Apă Canal Brasov SA, care se dorește a fi amplasată în cadrul 

SEAU Feldioara, cu o capacitate anuală de 40.000 t/an. Cenușa rezultată se preconizează a fi 

utilizată pentru aplicare în agricultură. 

Strategia de gestionare a nămolului elaborată pentru Operatorul regional cel mai mare din 
județul Brașov stabilește următoarele posibilități de gestionare a nămolului pe termen mediu și 
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lung: 

- Pe termen scurt, 2018-2023 – metodele actuale de gestionare se păstrează, respectiv 
depozitarea în depozitul lagună  

- Pe termen mediu, 2024 – 2034 – tratarea termică a nămolului într-o instalație de 
valorificare energetică, cu depozitarea cenușii obținute în laguna depozit 

- Pe termen lung, 2034-2048 -  tratarea termică a nămolului într-o instalație de valorificare 
energetică, cu depozitarea cenușii obținute în laguna depozit 

Pentru nămolurile provenite de la SEAU Fărăgăraș, aflată în administrarea operatorului regional 

Apă Canal Sibiu SA, strategia de gestionare a nămolului prevede tratarea termica in cadrul 

instalatiei uscare propusa in cadrul Proiectului acestui operator, la statia de epurare existenta 

Mohu si ulterior valorificare la fabrica de ciment Hoghiz. 

Nu se mai propune eliminarea nămolurilor rezultate în cadrul depozitelor conforme de deșeuri 

din judet. 

Având în vedere cele prezentate anterior, se apreciază că implementarea PJGD și realizarea 

proiectelor propus sus-menționate nu sunt de natură a crea un impact negativ asupra factorilor 

de mediu, din contră, efectul cumulativ al acestora conducând spre îmbunătățirea calității 

factorilor de mediu.Concluzionând, efectul implementării PJGD asupra obiectivelor de mediu și 

efectul cumulativ al planului cu alte proiecte existente sau propuse  la nivelul județului Brașov 

este unul pozitiv. 

 

 Efecte secundare 

Efectele implementării planului sunt efecte semnificative directe asupra tuturor factorilor de 

mediu, interacţiunile dintre aceste componente pot avea efecte secundare pozitive, fie 

concomitent, fie consecutiv celor prognozate. Efectele secundare în urma implementării PJGD 

sunt în general de natură pozitivă prin prisma faptului că va fi un sistem coerent de gestionare a 

deșeurilor respectiv se propune acoperirea cu servicii de salubrizare de 100%. 

 

 Efecte sinergice 

Efectele sinergice se produc adesea atunci când resursele, habitatele sau comunităţile umane se 

apropie de limita capacităţii de suportare a mediului (de exemplu, un habitat cu specii sălbatice 

se poate fragmenta progresiv, cu efect limitativ asupra unei specii anume, până când o ultimă 

fragmentare distruge echilibrul ecologic dintre specii sau face ca zonele să devină prea restrânse 

pentru a susţine orice fel de specii). Adoptarea unui sistem integrat de management al deșeurilor, 

care permite recuperarea fracțiilor reciclabile, tratarea deșeurilor biodegradabile și reducerea 

cantitătilor de deșeuri care ajung în mediu scade presiunea asupra resurselor, habitatelor și 

comunităților umane.  
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 Efecte pe termen scurt, mediu și lung 

Ca urma a politicii de gestionare a deșeurilor privind prevenirea generării deșeurilor care sunt 

prevăzute și în obiectivele PJGD, se estimează ca efectele pe termen mediu și lung vor fi pozitive 

datorită faptului că va scădea cantitate de deșeuri eliminate prin depozitare. Iar pe termen scurt 

efectele implementării planului vor fi tot pozitive datorită faptului că se vor aplica noi tehnologii 

de valorificare și tratare a deșeurilor având un imapct cât mai mic asupra mediului. 

Măsurile privind valorificarea materială a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor precum și 

măsurile privind valorificarea energetică a deșeurilor conduc pe de o parte la reducerea 

semnificativă a deșeurilor depozitate conducând la un impact pozitiv asupra tuturor factorilor de 

mediu și sănătății, cât și la conservarea resurselor naturale. 

 

 Efecte permanente și temporare 

Efecte permanente și temporare ale planului datorate intersectării relațiilor dintre factorii de 

mediu afectați de implementarea planului, nu au fost identificate. 

 

 Efecte pozitive și negative 

Implementarea obiectivelor planului generează un impact pozitiv semnificativ, comparat atât cu 

situația actuală cât și cu situația evoluției gestionării deșeurilor în cazul neimplementării planului.  

Trebuie avut în vedere impactul negativ asupra mediului îndeosebi rezultat din activitatea de 

depozitare a deșeurilor cu emisii asupra aerului, ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren și 

schimbarea utilizării terenului, colectarea și transportul deșeurilor, în principal emisiile în 

atmosferă rezultate de la mașinile de transport deșeuri. 

Un impact potențial negativ asupra populației pot fi generate în principal ca urmare a expunerii 

la emisiile generate în atmosferă şi la zgomot datorită activităților de gestionare adeșeurilor cum 

ar fi colectare, transport, tratare în vederea valorificării, depozitare, tratare termică. Gestionarea 

necorespunzătoare a apelor uzate (în special levigatul), pot reprezenta un alte efect potențial 

negativ. 
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8. ANALIZA ALTERNATIVELOR PREVĂZUTE ÎN PJGD 

 

În cadrul elaborării Raportului de mediu pentru PJGD Brașov un aspect important este 

identificarea și descrierea alternativelor planului care trebuie să fie considerate a fi rezonabile, 

realiste și relevante. În acest sens gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze pe baza "ierarhiei 

deșeurilor" care precizează ordinea prioritară la nivel operațional în elaborarea politicii privind 

deșeurile și gestionarea deșeurilor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, 

recuperare și, ca fiind cel mai puțin preferat opțiunea, eliminarea (care include depozitarea și 

incinerarea fără recuperare de energie).  

Atât în cadrul reglementările UE cât și în cele naționale, recuperarea în ierarhia gestionării 

deșeurilor reprezintă priroritatea care se află înaintea eliminării de orice fel. 

 

 Descrierea alternativelor tehnologice propuse 

Atingerea obiectivelor respectiv a țintelor prevăzute, s-au determinat investițiile necesare care 

au fost analizate și definite în cadrul celor trei alternative: 

▪ Alternativa „zero” – care presupune doar investițiile existente și cele care urmează a fi 

realizate în cadrul proiectelor PHARE CES, precum și investițiile private ale unor operatori 

economici;  

▪ Trei alternative – care să asigure prin propunerea de noi investiții îndeplinirea obiectivelor 

și țintelor prevăzute în PJGD.  

Prin PJGD au fost definite 4 alternative de gestionare a deșeurilor municipale în județul Brașov: 

Tabel 8-1. Descrierea alternativelor propuse în cadrul PJGD Brașov 

Alternativa Descriere 

Alternativa 
“zero” 

Investițiile realizate prin PHARE CES și private. Se presupune că în anul 
2019 toate instalațiile vor fi încă în operare, iar gradul de acoperire cu 
servicii de salubrizare va crește la 100% în 2023 

Alternativa 1 
(propusă prin 

PNGD) 

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 
implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 
instalație de sortare + instalație de compostare pentru deșeuri verzi + 
instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat + 
instalație tratare mecanică cu biouscare + închidere depozite 
neconforme 

Alternativa 2  
Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 
implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 
instalație de sortare + instalație de compostare pentru deșeuri verzi + 
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Alternativa Descriere 

instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat + 
instalație tratare mecanică și digestie anaerobă pentru deșeuri reziduale 
+ închidere depozite neconforme 

Alternativa 3  

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 
implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 
instalație de sortare + instalație de compostare în sistem închis + 
instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat + 
instalații tratare mecanică și tratare biologică prin DA sau biouscare 
pentru deșeuri reziduale + închidere depozite neconforme 

 

12.25 Alternativa zero 

Alternativa „zero” prezintă situația existentă, respectiv ia în considerare investițiile realizate în 

cadrul proiectelor PHARE CES de unele UAT-uri din județ, precum și investițiile private ale unor 

operatori economici. 

Actualmente salubrizarea marii părți a UAT-urilor din județ este realizată de 21 de operatori de 

salubrizare. Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare se realizează atât în mediul 

urban cât și în mediul rural, în modalități diferite însă; astfel, in mediul urban zonele de blocuri, 

colectarea reciclabilelor se în containere de 1,1 mc în punctele de colectare amenajate, iar în 

zonele de case se realizează din poartă în poartă (pentru hârtie/carton, plastic și metal) și în 

puncte de colectare (igloo-uri) pentru sticlă, astfel: 

▪ UAT-uri care colectează 4 fracții separate de reciclabile-15; 

▪ UAT-uri care colectează 3 fracții separate de reciclabile- 6; 

▪ UAT-uri care colectează 2 fracții separate de reciclabile- 18; 

▪ UAT-uri care nu colectează separat reciclabilele- 7. 

La nivelul județului Brașov colectarea deșeurilor din servicii publice (parcuri și grădini, piețe, 

stradale) se realizează în general doar în mediul urban, fie prin operatori economici autorizați, fi 

prin servicii publice ale UAT-urilor. 

Transportul deșeurilor colectate se realizează, după caz, la instalațiile de tratare fie direct, fie prin 

intermediul celor 2 stații de transfer funcționale, ST Prejmer și ST Victoria. Tratarea deșeurilor 

reciclabile colectate separat sau amestecate se realizează în cele 5 stații de sortare pentru deșeuri 

municipale, acum în operare, din care 3 realizate prin proiecte PHARE CES și 2 din surse private. 

Din totalul capacității de sortare existente (135.800 t/an) la nivelul anului 2018 a fost acoperită 

54%, dar în majoritate cu deșeuri reciclabile amestecate, randamentul de sortare (în materiale 

recilabile) fiind extrem de mic (0,001%).  

În ceea ce privește deșeurile vegetale care se colectează pe raza județului, în principal sunt 

deșeuri din parcuri și gradini, acest lucru se realizează în principal doar în unele UAT-uri din jurul 
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celor 2 instalații de compostare existente, cea de la Victoria și cea de la Prejmer. În restul 

județului nu se colectează deșeuri verzi.  

Deșeurile colectate în amestec sunt transportate direct la depozitul conform FIN-ECO SA din 

Săcele sau, în cazul celor din zona Victoria, la depozitul DEDMI Cristian, jud. Sibiu. 

Pentru perioada de planificare, 2020-2050 ipotezele asumate în cazul alternativei „zero” sunt: 

• Rata de colectare pentru deșeurile reciclabile din deșeuri menajere și similare va fi de 20% 

în anul 2019, 25% în 2021 și 2022, 50% începând din 2023. De asemenea, colectarea 

deșeurilor reciclabile se va realiza în proporție mică (1% în mediul rural și 5% în mediul 

urban) prin colectarea separată a altor operatori autorizați; colectarea fluxurilor speciale 

(deșeurilor voluminoase și periculoase) se va realiza în procent de 70% din generat; 

• Nu se colectează separat biodeșeurile din deșeuri menajere, similare și din piețe, cu 

excepția unor zone foarte mici (Prejmer și Victoria), unde se colectează sporadic deșeuri 

verzi din parcuri și grădini. 

Depozitele de deșeuri urbane neconforme vor fi închise și ecologizate: Făgăraș, Victoria, Rupea, 

Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal, prin proiecte AFM aprobate deja. Închiderea 

depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a demarat 

procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri ale Primăriei. 

 

12.26 Alternativa 1 

Alternativa 1 pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brașov ia în 

considerare investiții noi cu scopul de atingere a țintelor și obiectivelor actuale din legislație 

(alternativa conform PNGD): 

- Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile; 

- Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor; 

- Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat; 

- Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe; 

- Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă; 

- Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

- Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare; 

- Tratarea deșeurilor reziduale municipale în una sau mai multe instalații de tratare mecano-

biologică cu biouscare; 

- Asigurarea capacității de depozitare și închiderea depozitelor neconforme; 
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- Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări. 

❖ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

Acoperirea cu servicii de salubrizare se asumă că va atinge 100% la nivelul anului 2023, datorită 
implementării obligațiilor legale impuse prin Legea nr. 211/2011 și a OUG nr. 74/2018. 

Până la nivelul anului 2022 sistemul va funcționa ca și în condițiile actuale, până la acea dată 

estimându-se că se vor implementa în toate UAT-urile prevederile OUG 74/2018 privind 

introducerea colectării din poartă în poartă în mediul urban a deșeurilor reciclabile de 

hârtie/carton și plastic și metal, ceea ce trebuie să ducă la un procent de capturare a reciclabilelor 

de 70%, care poate fi  menținut până în 2029. Începând cu 2030, rata de capturare trebuie să 

crească la 75%,  iar din 2035 la 80%, cu extinderea colectării reciclabilelor din poartă în poartă și 

în mediul rural, inclusiv cu colectarea separată a deșeurilor din sticlă în puncte de colectare, atât 

în urban cât și în rural. Din această rată de colectare se consideră că o parte este atinsă prin aport 

voluntar: 1% în mediul rural și 5% în mediul urban. Pentru colectarea deșeurilor reciclabile 

similare, trebuie asigurată o rată de colectare de 60% în 2021, 70% în 2022-2029. 

❖ Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către 

instalațiile de tratare a deșeurilor 

La momentul actual există 2 stații de transfer, una în Prejmer și una în Victoria, care funcționează 

deficitar, și care se propune să rămână în utilizarea beneficiarilor pentru alte scopuri, fără a fi 

integrate în viitorul SMID. Pentru a acoperi necesarul de transfer al deșeurilor din zonele mai 

îndepărtate (Rupea și Făgăraș) vor fi necesare capacități noi de transfer, astfel ca la nivelul 

județului să se asigure o capacitate de transfer totală de cca 28.900 t/an (21.600 t/an pentru 

Făgăraș și cca 7.300 t/an pentru Rupea). 

Până în 2024, deșeurile vor fi transportate la instalațiile de tratare existente și la depozitul FIN-

ECO având ca puncte de transfer intermediare doar ST Prejmer și Victoria, care funcționează în 

baza unor contracte valabile. 

❖ Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 

separat 

La momentul actual majoritatea stațiilor de sortare existente (5, din care 3 din PHARE și 2 private) 

realizează sortarea deșeurilor reciclabile amestecate, cu randamente în material reciclabil foarte 

scăzut. Având în vedere că gradul de degradare fizică și uzură morală al majorității acestor 

instalații este foarte ridicat, este propusă soluția folosirii acestor instalații de către beneficiari 

direcți în afara noului SMID și asigurarea unei capacități de sortare nouă modernă, care să 

permită randamente crescute în material reciclabil, obținerea unui RDF de calitate și cât mai 

puțin reziduu pentru eliminare. 
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Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de aprox. 52.000 t/an, de pus în funcțiune 

începând cu 2024. Se preconizează că se obțin min 5% deșeuri valorificabile energetic (care se 

transferă către fabricile de ciment), iar reziduurile sunt transferate către stația TMB. 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în instalațiile existente 

(inclusiv cele private), având în vedere că acestea sunt operate de actualii operatori în baza unor 

contracte valabile. Instalațiile private rămân în operare conform politicii economice a 

beneficiarilor lor. Va fi necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor actiuale la 

legislația în vigoare monitorizarea respectării acestor indicatori. 

❖ Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe 

Pentru atingerea țintelor privind reciclarea deșeurilor municipale începând cu anul 2024, este 

necesară implementarea colectării separate a biodeșeurilor de la populație, agenți economici 

(mai ales cei de tip HORECA) și din piețe. Incepând cu 2024 trebuie asigurată o rată de colectare 

a acestor categorii de deșeuri astfel: 

▪ Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți economici: 

▪ 60% începând cu 2024 - 2029 

▪ 70% din 2030-2034 

▪ 80% începând cu 2035 

▪ Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va încurajată compostarea individuală în 

cadrul gospodăriilor): 

▪ 30% începând cu 2024 - 2029 

▪ 40% din 2030-2034 

▪ 50% începând cu 2035 

▪ Biodeșeuri din piețe: 

▪ 80% începând cu 2024 - 2029 

▪ 90% începând din 2030 - 2034 

▪ 95% începând din 2035 

Implementarea colectării separate a biodeșeurilor înainte de punerea în funcțiune a unor 
instalații de tratare pentru acestea nu își are rostul. Poate fi în schimb încurajată compostarea 
individuală a biodeșeurilor în cadrul gospodăriilor din mediul rural. 

❖ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă 

Pentru reciclarea biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care 

conțin în marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede) va fi necesară o 

capacitate de digestie anaerobă maximă de cca 77.900 t/an.Instalația de digestie anaerobă 

presupune asigurarea unor facilități pentru: pre-tratarea biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), 

fermentarea deșeurilor (reactorul de digestie anaerobă), compostarea/maturarea digestatului 
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obținut în reactor, stocarea și curățarea biogazului obținut în reactor, precum și echipamentele 

de cogenerare (care vor transforma biogazul în agent termic și energie electrică, pentru utilizarea 

pentru consumul pe amplasament). Digestatul maturat obținut are de regulă caracteristicile fizice 

și chimice pentru a putea fi folosit ca fertilizant. 

❖ Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini 

Până în 2024, colectarea separată a deșeurilor verzi va continua ca în condițiile actuale, 

realizându-se în zonele Prejmer si Victoria, unde exista stații de compostare funcționale. Vor fi 

colectate deșeurile din parcuri și grădini și cele verzi de la gospodăriile individuale și va fi necesară 

creșterea ratelor de colectare. Începând cu 2024, se va extinde sistemul de colectare separată a 

deșeurilor verzi din parcuri și grădini la nivelul întregului județ, cu următoarele rate de colectare: 

▪ 30% în 2022 

▪ 50% în 2023  

▪ 100% începând din 2024 

❖ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare 

Pentru compostarea deșeurilor verzi va fi necesară o capacitate totală de compostare de cca 
3.000 t/an, care pot fi asigurate fie prin statii de compostare construite pe același amplasament 
cu stațiile de transfer (SC Făgăraș cu capacitate de cca 300 t/an și SC Rupea cu capacitate de cca 
150 t/an), precum și una care să deservească zona centrală și estică a județului, în cadrul CMID 
(cu capacitate de cca 2.600 t/an), fie prin dotarea fiecărui UAT urban (principalul generator de 
deșeuri vegetale din parcuri și grădini) cu tocătoare care vor fi amplasate în locațiile unde se 
colectează acestei deșeuri (compostare in-situ) cu investiții minime. Opțiunea va fi analizată în 
cadrul Studiului de fezabilitate, în functie de criterii economico-financiare și instituționale. 

❖ Tratarea deșeurilor reziduale municipale într-o instalație de tratare mecano-biologică 

cu biouscare 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți economici, din 
piețe, parcuri și grădini și stradale – fără măturatul stradal), se propune o instalație de tratare 
mecano-biologică cu biouscare, cu o capacitate medie de cca 77.700 tone/an (cca 38.900 t/an în 
2 schimburi), cu un randament în material reciclabil (în principal metal) de cca 5% și în RDF de 
cca 35-50%. Instalația TMB cu biouscare presupune existența mai multor facilități/echipamente: 
facilitatea de tratare mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, 
mărunțire, separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 
materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția organică 
este tratata ulterior în etapa de biouscare, cu obținere de material cu potențial de valorificare 
energetic și reziduuri pentru eliminare pe depozit. 

Materialul cu potențial de valorificare energetică se poate transfera către fabricile de ciment, iar 
reziduul obținut în instalația TMB cu biouscare se elimină pe depozit. 

❖ Asigurarea de capacități de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  
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Așa cum rezultă din cap. 7.1.6, capacitatea necesară a fi asigurată, în condițiile functionării 
celorlalte instalații de tratare a deșeurilor menționate anterior, este de cca 43.000 tone/an 
începând cu 2024, în scădere până la cca 18.500 t/an în 2035, cu o medie pe întreaga perioada 
de prognoză de 27.000 t/an. Vor merge la depozitare reziduurile stațiilor de tratare a deșeurilor 
și direct, deșeurile provenite din măturatul stradal (nu mai mult de 10% din totalul deșeurilor 
stradale). 

Asigurarea capacității de depozitare se poate realiza prin integrarea depozitului existent al SC 
FIN-ECO SA în cadrul SMID Brașov, prin crearea mecanismului juridic, instituțional și financiar 
legal care să permită operarea lui și monitorizarea de către ADI ISO Mediu. Până la epuizarea 
capacității construite a acestui depozit, deșeurile reziduale vor fi depozitate conform situației 
actuale (în perioada până în 2024, pe baza contractelor existente) și începând din 2024, în baza 
noilor contracte de delegare ale operatorilor instalațiilor de tratare a deșeurilor, desemnați în 
urma implementării SMID Brașov.  

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov este posibilă doar prin 
crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul ADI ISO MEDIU. 
Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în baza Legii 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și ADI ISO 
MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la : 

➢ aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

➢ consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 
Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 

➢ preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO MEDIU; 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii 
din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, 
încheiate cu ADI ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului 
serviciului aprobat de către ADI ISO MEDIU 

➢ asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își 
respectate obligații contractuale din motive imputabile lui. 

Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme neconforme urbane 

Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea depozitului 

neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a demarat 

procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020 ce vor fi accesate de Primăria Rupea, fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul 

depozitelor vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 

Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de construcții 

și demolări 
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Pentru valorificarea fluxurilor de deșeuri speciale, inclusiv a fluxurilor de deșeuri de construcții și 

demolări care fac obiectul serviciului de salubrizare, se propune amenajarea unor centre publice 

de colectare, prin aport voluntar al categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase 

menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri 

reciclabile (textile, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolari. 

Se propune realizarea câte unui astfel de centru în toate localitățile urbane ale județului, iar la 

nivelul municipiului Brașov, 2 astfel de centre. 

12.27 Alternativa 2 

Alternativa 2 pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brașov ia în 

considerare următoarele investiții noi cu scopul de atingere a țintelor și obiectivelor actuale din 

legislație: 

− Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile; 

− Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor; 

− Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat; 

− Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe; 

− Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă; 

− Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

− Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare; 

− Tratarea deșeurilor reziduale municipale în una sau mai multe instalații de tratare mecano-

biologică cu digestie anaerobă; 

− Asigurarea de capacități noi de depozitare și închiderea depozitelor neconforme; 

− Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări. 

❖ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

Acoperirea cu servicii de salubrizare se asumă că va atinge 100% la nivelul anului 2023, datorită 

implementării obligațiilor legale impuse prin Legea 211/2011 și a OUG 74/2018.  

Până la nivelul anului 2022 sistemul va funcționa ca și în condițiile actuale, până la acea dată 

estimându-se că se vor implementa în toate UAT-urile prevederile OUG 74/2018 privind 

introducerea colectării din poartă în poartă în mediul urban a deșeurilor reciclabile de 

hârtie/carton și plastic și metal, ceea ce trebuie să ducă la un procent de capturare a reciclabilelor 

de 70%, care poate fi  menținut până în 2029. Începând cu 2030, rata de capturare trebuie să 

crească la 75%,  iar din 2035 la 80%, cu extinderea colectării reciclabilelor din poartă în poartă și 

în mediul rural, inclusiv cu colectarea separată a deșeurilor din sticlă în puncte de colectare, atât 

în urban cât și în rural. Din această rată de colectare se consideră că o parte este atinsă prin aport 
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voluntar: 1% în mediul rural și 5% în mediul urban. Pentru colectarea deșeurilor reciclabile 

similare, trebuie asigurată o rată de colectare de 60% în 2021, 70% în 2022-2029. 

❖ Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către 

instalațiile de tratare a deșeurilor 

La momentul actual există 2 stații de transfer, una în Prejmer și una în Victoria, care funcționează 

deficitar, și care se propune să rămână în utilizarea beneficiarilor pentru alte scopuri, fără a fi 

integrate în viitorul SMID. Pentru a acoperi necesarul de transfer al deșeurilor din zonele mai 

îndepărtate (Rupea și Făgăraș) vor fi necesare capacități noi de transfer, astfel ca la nivelul 

județului să se asigure o capacitate de transfer totală de cca 28.900 t/an (21.600 t/an pentru 

Făgăraș și cca 7.300 t/an pentru Rupea). 

❖ Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 

separat 

La momentul actual majoritatea stațiilor de sortare existente (5, din care 3 din PHARE și 2 private) 

realizează sortarea deșeurilor reciclabile amestecate, cu randamente în material reciclabil foarte 

scăzut. Având în vedere că gradul de degradare fizică și uzură morală al majorității acestor 

instalații este foarte ridicat, este necesară o capacitate de sortare  modernă nouă, care să permită 

randamente crescute în material reciclabil, obținerea unui RDF de calitate și cât mai puțin reziduu 

pentru eliminare.  

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de aprox. 52.000 t/an, de pus în funcțiune 

începând cu 2024. Se preconizează că se vor obține min 5% deșeuri valorificabile energetic, iar 

reziduurile sunt transferate către stația TMB. 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în instalațiile existente 

(inclusiv cele private), având în vedere că acestea sunt operate de actualii operatori în baza unor 

contracte valabile. Instalațiile private rămân în operare conform politicii economice a 

beneficiarilor lor. Va fi necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor actiuale la 

legislația în vigoare monitorizarea respectării acestor indicatori. 

❖ Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe 

Pentru atingerea țintelor privind reciclarea deșeurilor municipale începând cu anul 2024, este 

necesară implementarea colectării separate a biodeșeurilor de la populație, agenți economici 

(mai ales cei de tip HORECA) și din piețe. Incepând cu 2024 trebuie asigurată o rată de colectare 

a acestor categorii de deșeuri astfel: 

▪ Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți economici: 

▪ 60% începând cu 2024 - 2029 

▪ 70% din 2030-2034 

▪ 80% începând cu 2035 
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▪ Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va fi încurajată compostarea individuală în 

cadrul gospodăriilor): 

▪ 30% începând cu 2024 - 2029 

▪ 40% din 2030-2034 

▪ 50% începând cu 2035 

▪ Biodeșeuri din piețe: 

▪ 80% începând cu 2024 - 2029 

▪ 90% începând din 2030 

▪ 95% începând din 2035 

❖ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă 

Pentru reciclarea biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care 

conțin în marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede) va fi necesară o 

capacitate de digestie anaerobă maximă de cca 77.800 t/an. Instalația de digestie anaerobă 

presupune asigurarea unor facilități pentru: pre-tratarea biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), 

fermentarea deșeurilor (reactorul de digestie anaerobă), compostarea/maturarea digestatului 

obținut în reactor, stocarea și curățarea biogazului obținut în reactor, precum și echipamentele 

de cogenerare (care vor transforma biogazul în agent termic și energie electrică, pentru utilizarea 

pentru consumul pe amplasament). Digestatul maturat obținut are de regulă caracteristicile fizice 

și chimice pentru a putea fi folosit ca fertilizant. 

Numărul instalațiilor de digestie anaerobă (1 sau 2 sau mai multe) va fi stabilit în cadrul Studiului 

de fezabilitate pentru Proiectul POIM. 

❖ Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini 

Până în 2024, colectarea separată a deșeurilor verzi va continua ca în condițiile actuale, 

realizându-se în zonele Prejmer si Victoria, unde exista stații de compostare funcționale. Vor fi 

colectate deșeurile din parcuri și grădini și cele verzi de la gospodăriile individuale și va fi necesară 

creșterea ratelor de colectare. Începând cu 2024, se va extinde sistemul de colectare separată a 

deșeurilor verzi din parcuri și grădini la nivelul întregului județ, cu următoarele rate de colectare: 

▪ 30% în 2022 

▪ 50% în 2023  

▪ 100% începând din 2025 

❖ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare 

Pentru compostarea deșeurilor verzi va fi necesară o capacitate totală de compostare de cca 
3.000 t/an, care pot fi asigurate fie prin statii de compostare construite pe același amplasament 
cu stațiile de transfer, precum si una în cadrul CMID, fie prin dotarea fiecărui UAT urban 
(principalul generator de deșeuri vegetale din parcuri și grădini) cu tocătoare care vor fi 
amplasate în locațiile unde se colectează acestei deșerui (compostare in-situ) cu investiții 
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minime. Alegerea variantei finale va fi analizată în cadrul Studiului de fezabilitate, în functie de 
criterii economico-financiare și instituționale. 

Va fi necesară asigurarea următoarelor capacități de compostare: pentru Făgăraș (300 t/an), 
pentru Rupea (150 t/an), pentru CMID (2550 t/an). 

❖ Tratarea deșeurilor reziduale municipale într-o instalație de tratare mecano-biologică 

cu digestie anaerobă 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți economici, din 

piețe, parcuri și grădini și stradale – fără măturatul stradal), se propune o instalație de tratare 

mecano-biologică cu digestie anaerobă, cu o capacitate medie de tratare mecanică (cu capacitate 

de cca 77.800 t/an, amenajată în cadrul CMID, care va deservi întreg județul), cu un randament 

în material reciclabil (în principal plastic și metal de cca 13%, 35% RDF reciclabile și cca 45% fracție 

organică. Instalația TMB cu digestie anaerobă presupune existența mai multor facilități/ 

echipamente: facilitatea de tratare mecanică (compusă din combinație de mai multe 

echipamente de sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: 

materialele reciclabile, materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și 

reziduu. Fracția organică se tratează ulterior într-o instalație de digestie anaerobă cu capacitate 

de cca 35.000 t/an, care din punct de vedere tehnologic este similară cu cea descrisă pentru 

tratarea biodeșeurilor colectate separat, cu producere biogaz și digestat care se 

maturează/usucă ulterior pentru producere de CLO (folosit ca material de acoperire). Instalația 

TMB cu digestie anaerobă este recomandată să fie construită pe același amplasament (centrul 

de management integrat) cu instalația de tratare a biodeșeurilor colectate separat. Se 

recomandă totuși ca în cadrul echipamentele aferente digestiei anaerobe a biodeșeurilor 

colectate separat să fie altele decât cele aferente digestiei anaerobă a fracției organice provenită 

din deșeurile reziduale dintr-un motiv evident: doar biodeșeurile colectate separat se cuantifică 

ca deșeuri reciclate și se iau în considerare la atingerea țintelor. 

Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică se va elimina pe depozit. De asemenea, 

maturatul care se obține la uscarea/compostarea digestatului din TMB se elimină pe depozit (sau 

se folosește ca material de acoperire), neputând fi calificat ca material fertilizant. 

❖ Asigurarea de capacități de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

Capacitatea necesară a fi asigurată, în condițiile functionării celorlalte instalații de tratare a 

deșeurilor menționate, este de cca 22.000 tone/an începând cu 2024. Vor merge la depozitare 

reziduurile stațiilor de tratare a deșeurilor și direct, deșeurile provenite din măturatul stradal (nu 

mai mult de 10% din totalul deșeurilor stradale). 

Asigurarea capacității de depozitare se poate realiza prin integrarea depozitului existent al SC 

FIN-ECO SA în cadrul SMID Brașov, prin crearea mecanismului juridic, instituțional și financiar 

legal care să permită operarea lui și monitorizarea de către ADI ISO Mediu. Până la epuizarea 

capacității construite a acestui depozit, deșeurile reziduale vor fi depozitate conform situației 
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actuale (în perioada până în 2024, pe baza contractelor existente) și începând din 2024, în baza 

noilor contracte de delegare ale operatorilor instalațiilor de tratare a deșeurilor, desemnați în 

urma implementării SMID Brașov.  

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov trebuie să se realizeze 

prin crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul ADI ISO 

MEDIU. Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în baza 

Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și ADI ISO 

MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la: 

- aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

- consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 

Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 

- preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO MEDIU; 

- asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii din 

contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, încheiate cu ADI 

ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 

- asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului serviciului 

aprobat de către ADI ISO MEDIU 

- asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își respectate 

obligații contractuale din motive imputabile lui. 

Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme neconforme urbane 

Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea depozitului 

neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a demarat 

procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020 ce vor fi accesate de Primăria Rupea, fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul 

depozitelor vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 

❖ Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări 

Pentru valorificarea fluxurilor de deșeuri speciale, inclusiv a fluxurilor de deșeuri de construcții și 

demolări care fac obiectul serviciului de salubrizare, se propune amenajarea unor centre publice 

de colectare, prin aport voluntar al categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase 

menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri 

reciclabile (textile, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolări. 

Se propune realizarea a câte unui astfel de centru în toate localitățile urbane ale județului, iar la 

nivelul municipiului Brașov, 2 astfel de centre. 
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12.28 Alternativa 3 

Alternativa 3 pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brașov ia în 

considerare următoarele investiții noi cu scopul de atingere a țintelor și obiectivelor actuale din 

legislație: 

− Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, pe 3 fracții: 
hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, și a sistemului de colectare din poartă în poartă la 
toate casele (urban și rural); 

− Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile 
de tratare a deșeurilor; 

− Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 
separat; 

− Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 
similare și din piețe; 

− Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor colectate separat prin digestie 
anaerobă și compostare în sistem închis; 

− Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

− Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare 

− Tratarea deșeurilor reziduale municipale în una sau mai multe instalații de tratare 
mecanică și biologică (cu digestie anaerobă/biouscare); 

− Asigurarea capacității de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 
construcții și demolări. 

 
❖ Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

Acoperirea cu servicii de salubrizare se asumă că va atinge 100% la nivelul anului 2023, datorită 

implementării obligațiilor legale impuse prin Legea 211/2011 și a OUG 74/2018. 

Până la nivelul anului 2022 sistemul va funcționa ca și în condițiile actuale, până la acea dată 

estimându-se că se vor implementa în toate UAT-urile prevederile OUG 74/2018 privind 

introducerea colectării din poartă în poartă în mediul urban a deșeurilor reciclabile de 

hârtie/carton și plastic și metal, ceea ce trebuie să ducă la un procent de capturare a reciclabilelor 

de 70%, care poate fi  menținut până în 2029. Începând cu 2030, rata de capturare trebuie să 

crească la 75%,  iar din 2035 la 80%, cu extinderea colectării reciclabilelor din poartă în poartă și 

în mediul rural, inclusiv cu colectarea separată a deșeurilor din sticlă în puncte de colectare, atât 

în urban cât și în rural. Din această rată de colectare se consideră că o parte este atinsă prin aport 

voluntar: 1% în mediul rural și 5% în mediul urban. Pentru colectarea deșeurilor reciclabile 

similare, trebuie asigurată o rată de colectare de 60% în 2021, 70% în 2022-2029. 
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❖ Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către 

instalațiile de tratare a deșeurilor 

La momentul actual există 2 stații de transfer, una în Prejmer și una în Victoria, care funcționează 

deficitar, și care se propune să rămână în utilizarea beneficiarilor pentru alte scopuri, fără a fi 

integrate în viitorul SMID. Pentru a acoperi necesarul de transfer al deșeurilor din zonele mai 

îndepărtate (Rupea) va fi necesară o capacitate nouă de transfer, astfel ca la nivelul județului să 

se asigure o capacitate de transfer totală de cca 7.300 t/an (pentru zona Rupea). 

❖ Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 

separat 

La momentul actual majoritatea stațiilor de sortare existente (5, din care 3 din PHARE și 2 private) 

realizează sortarea deșeurilor reciclabile amestecate, cu randamente în material reciclabil foarte 

scăzut.  

Având în vedere că gradul de degradare fizică și uzură morală al majorității acestor instalații este 

foarte ridicat, sunt necesare capacități de sortare moderne care să permită randamente crescute 

în material reciclabil, obținerea unui RDF de calitate și cât mai puțin reziduu pentru eliminare. 

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de aprox. 52.500 t/an, de pus în funcțiune 

începând cu 2024, fiind propuse 2 instalații de sortare, una de capacitate cca 7.500 t/an care să 

deservească zona vestică a judetului (Victoria, Făgăraș, Rupea) și una de cca 45.000 t/an care să 

acopere necesarul pentru restul județului (inclusiv municipiul Brașov). Se preconizează că se obțin 

min 5% deșeuri valorificabile energetic, iar reziduurile sunt transferate către stația TMB. 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în instalațiile existente (inclusiv 

cele private), având în vedere că acestea sunt operate de actualii operatori în baza unor contracte 

valabile. Instalațiile private rămân în operare conform politicii economice a beneficiarilor lor. Va fi 

necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor actiuale la legislația în vigoare 

monitorizarea respectării acestor indicatori. 

❖ Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe, precum și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini 

Pentru atingerea țintelor privind reciclarea deșeurilor municipale, începând cu anul 2024 este 

necesară implementarea colectării separate a biodeșeurilor de la populație, agenți economici 

(mai ales cei de tip HORECA) și din piețe. Incepând cu 2024 trebuie asigurată o rată de colectare 

a acestor categorii de deșeuri astfel: 

▪ Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți economici: 

o 60% începând cu 2024 - 2029 

o 70% din 2030-2034 

o 80% începând cu 2035 
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▪ Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va încurajată compostarea individuală 

în cadrul gospodăriilor) 

o 30% începând cu 2024 - 2029 

o 40% din 2030-2034 

o 50% începând cu 2035 

▪ Biodeșeuri din piețe 

o 80% începând cu 2024 - 2029 

o 90% începând din 2030 

o 95% începând din 2035 

Până în 2024, colectarea separată a deșeurilor verzi va continua ca în condițiile actuale, 

realizându-se în zonele Prejmer si Victoria, unde exista stații de compostare funcționale. Vor fi 

colectate deșeurile din parcuri și grădini și cele verzi de la gospodăriile individuale și va fi necesară 

creșterea ratelor de colectare. Începând cu 2024, se va extinde sistemul de colectare separată a 

deșeurilor verzi din parcuri și grădini la nivelul întregului județ, cu următoarele rate de colectare: 

▪ 30% în 2022 

▪ 50% in 2023 

▪ 100% începând din 2024 

 

❖ Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin digestie anaerobă și prin 

compostare 

Pentru zona centrală și de est a județului (inclusiv municipiul Brașov) reciclarea biodeșeurilor 

colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care conțin în marea lor majoritate 

resturi alimentare cât și vegetale umede) se propune o capacitate de digestie anaerobă maximă 

de cca 69.000 t/an. Instalația de digestie anaerobă presupune asigurarea unor facilități pentru: 

pre-tratarea biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), fermentarea deșeurilor (reactorul de 

digestie anaerobă), compostarea/maturarea digestatului obținut în reactor, stocarea și curățarea 

biogazului obținut în reactor, precum și echipamentele de cogenerare (care vor transforma 

biogazul în agent termic și energie electrică, pentru utilizarea pentru consumul pe amplasament).  

In etapa de compostare/maturare a digestatului vor fi introduse, ca și material de structurare, și 

deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini din această zonă (cca 2.600 t/an). Materialul 

obținut din digestat și deșeurile verzi are de regulă caracteristicile fizice și chimice pentru a putea 

fi folosit ca fertilizant, activitatea fiind considerată ca reciclare. 

În zona vestică a județului Brașov (Victoria, Făgăraș și Rupea cu UAT-urile rurale din zonă) pentru 

reciclarea  biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care conțin în 

marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede), dar și a deșeurilor verzi din 

parcuri și grădini, se propune o instalație de compostare în sistem închis cu capacitate de cca 

10.500 t/an. Materialul obținut este compost și poate fi folosit ca fertilizant, activitatea fiind 

considerată de asemenea, ca reciclare. 
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❖ Tratarea deșeurilor reziduale municipale în două instalații de tratare mecano-biologică: 

una cu cu digestie anaerobă și una cu biouscare 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți economici, din 

piețe, parcuri și grădini și stradale – fără măturatul stradal), se propun 2 instalații de tratare 

mecano-biologică:  

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu una de digestie anaerobă, cu capacitate de cca 

67.000 t/an (amenajată în cadrul CMID, care va deservi zona centrală, inclusiv municipiul 

Brașov), cu producere 7% deșeuri reciclabile (plastic și metal), cca 35% RDF, cca 13%  

reciclabile, cca 45% fracție organică care se supune apoi unei fermentări anaerobe într-o 

instalatie de digestie anaerobă (capacitate necesară cca 30.000 t/an), cu producere 

biogaz și digestat care se maturează/usucă ulterior pentru producere e CLO (folosit ca 

material de acoperire).  

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea de tratare 

mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, mărunțire, 

separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 

materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția 

organică se tratează ulterior într-o instalație de digestie anaerobă cu capacitate de cca 

30.000 t/an, care din punct de vedere tehnologic este similară cu cea descrisă pentru 

tratarea biodeșeurilor colectate separat, cu producere biogaz și digestat care se 

maturează/usucă ulterior pentru producere de CLO (folosit ca material de acoperire). 

Biogazul se valorifică energetic în instalație de cogenerare.  

Instalația este recomandată să fie construită pe același amplasament (centrul de 

management integrat) cu instalația de tratare a biodeșeurilor colectate separat. Se 

recomandă totuși ca în cadrul acesteia, echipamentele aferente digestiei anaerobe a 

biodeșeurilor colectate separat să fie altele decât cele aferente digestiei anaerobă a 

fracției organice provenită din deșeurile reziduale dintr-un motiv evident: doar 

biodeșeurile colectate separat se cuantifică ca deșeuri reciclate și se iau în considerare la 

atingerea țintelor.    

Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică se va elimina pe depozit. De asemenea, 

maturatul care se obține la uscarea/compostarea digestatului din instalația de digestie 

anaerobă se elimină pe depozit (sau se folosește ca material de acoperire), neputând fi 

calificat ca material fertilizant. 

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu biouscare (cu capacitate de cca 11.500 t/an, 

amenajată pe același amplasament cu restul instalațiilor propuse pentru zona vestică a 

județului Brașov, pentru a deservi zonele Victoria, Făgăraș și Rupea) cu obținerea de cca 

5% reciclabile și 50% RDF și tratare biologică prin biouscare a fracției organice; reziduurile 

se elimină pe depozit; 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

200 

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea de tratare 

mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, mărunțire, 

separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, 

materialele cu potențial de valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția 

organică este tratată ulterior în etapa de biouscare, cu obținere de material stabilizat.  

Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică, împreună cu fracția organică bio-uscată 

ar putea fi eliminate pe depozit. 

 

❖ Asigurarea de capacități de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  

Capacitatea necesară a fi asigurată, în condițiile funcționării celorlalte instalații de tratare a 

deșeurilor menționate anterior, este de cca 23.000 tone/an (capacitate medie anuală) începând 

cu 2024. Vor merge la depozitare reziduurile stațiilor de tratare a deșeurilor și direct, deșeurile 

provenite din măturatul stradal (nu mai mult de 10% din totalul deșeurilor stradale). 

Asigurarea capacității de depozitare se poate realiza prin integrarea depozitului existent al SC 

FIN-ECO SA în cadrul SMID Brașov, prin crearea mecanismului juridic, instituțional și financiar 

legal care să permită operarea lui și monitorizarea de către ADI ISO Mediu. Până la epuizarea 

capacității construite a acestui depozit, deșeurile reziduale vor fi depozitate conform situației 

actuale (în perioada până în 2024, pe baza contractelor existente) și începând din 2024, în baza 

noilor contracte de delegare ale operatorilor instalațiilor de tratare a deșeurilor, desemnați în 

urma implementării SMID Brașov.  

Integrarea depozitului existent al FIN-ECO în cadrul viitorului SMID Brașov trebuie să se realizeze 

prin crearea unor mecanisme care să asigure implementarea întocmai și sub controlul ADI ISO 

MEDIU. Acest lucru presupune existența unui contract de delegare a gestiunii atribuit în baza 

Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii între FIN-ECO și ADI ISO 

MEDIU, contract care să includă minim prevederi cu privire la: 

- aprobarea tarifului de depozitare de către ADI ISO MEDIU; 

- consacrarea competenței ADI ISO MEDIU de monitorizare a operatorului, respectiv a 

Contractului în baza căruia a fost edificat FIN ECO; 

- preluarea în Contract a indicatorilor de performanță stabiliți și aprobați de ADI ISO MEDIU; 

- asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a prelua deșeurile de la operatorii din 

contractele de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare, încheiate cu ADI 

ISO MEDIU / UAT membre ADI ISO MEDIU. 

- asumarea, de către operatorul FIN ECO, a obligației de a respecta Regulamentului serviciului 

aprobat de către ADI ISO MEDIU; 

- asumarea, de către operatorul FIN ECO, a plății de penalități în cazul în care nu își respectate 

obligații contractuale din motive imputabile lui. 
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Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme neconforme urbane 

Făgăraș, Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea 

depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, care a demarat 

procedurile, prin realizare Bilanțului de mediu în vederea închiderii simplificate. Sursa de 

finanțare pentru aceste lucrări este fie bugetul local, fie AFM. Depozitul neconform Rupea va fi 

închis și ecologizat cu fonduri obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020 ce vor fi accesate de Primăria Rupea, fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul 

depozitelor vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 

❖ Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări 

Pentru valorificarea fluxurilor de deșeuri speciale, inclusiv a fluxurilor de deșeuri de construcții și 

demolări care fac obiectul serviciului de salubrizare, se propune amenajarea unor centre publice 

de colectare, prin aport voluntar al categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase 

menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri 

reciclabile (textile, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolări. 

Se propune realizarea câte unui astfel de centru în toate localitățile urbane ale județului, iar la 

nivelul municipiului Brașov, 2 astfel de centre. 

 

 Criterii de selecție pentru alegerea alternativei  tehnologice optime 

În vederea stabilirii celei mai optime alternative tehnologice în cadrul PJGD Brașov s-au avut în 

vedere o serie de criterii de natură tehnică, financiară și de mediu. În ceea ce urmează sunt 

prezentate criteriile care au fost utilizate pentru realizarea analizei opțiunilor, astfel: 

▪ Criterii cantitative, acestea cuprind: 

▪ evaluarea financiară a costurilor cu investițiile și a celor de operare; 

▪ cuantificarea impactul asupra mediului prin estimarea emisiilor nete exprimate în tone 

emisii CO2 echivalent; 

▪ Criterii calitative, acestea cuprind: 

▪ gradul de valorificare a deșeurilor; 

▪ riscul de piață; 

▪ conformitatea cu principiile economiei circulare; 

▪ alte criterii relevante la nivel județean. 

 

12.29 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial 

asupra schimbărilor climatice 

În vederea analizării alternativelor PJGD în ceea ce priveste schimbările climatice, emisiile de gaze 

cu efect de seră (CO2, CH4, N2O) sunt considerate cele mai relevante pentru gestionarea 
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deşeurilor. Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră au fost realizate conform Metodologiei 

de elaborare a PJGD și sunt redate mai jos. Acestea iau în considerare: 

- Emisii de CO2 generate de la arderea carburanților la colectarea, 

transportul/transferul la instalațiile de deșeuri și centrele de colectare 

- Emisii de CO2 generate de la consumul de energie electrică din rețeaua națională 

pentru instalațiile de tratare a deșeurilor 

- Emisii de CO2 evitate datorită recuperării materiale a deșeurilor reciclabile 

- Emisii de CO2 evitate datorită recuperării de energie (electrică și termică) prin arderea 

biogazului produs la digestia anaerobă 

- Emisii de CO2 de la arderea gazului de depozit. 

La estimarea emisiilor CO2 au fost utilizați factorii de emisie din Metodologia JASPERS de estimare 

a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele de deșeuri. Astfel vor fi considerați următorii 

factori de emisie, pentru fiecare operație de tratare a deșeurilor precum și pentru reciclarea 

deșeurilor. 

Tabel 8-2. Emisii specifice de CO2 (kg CO2 echivalent/ tona de deșeu) 

Activitate gestionare deșeuri Emisii CO2 /tonă deșeu 

Deșeuri necolectate sau colectate în amestec și eliminate în 

depozite care nu dețin sistem de colectare a gazului de depozit 

833 

Deșeuri colectate în amestec eliminate direct la depozitul conform 298 

Deșeuri colectate în amestec transportate direct la instalația de 

incinerare 

253 

Deșeuri colectate în amestec transformat în RDF și transportate la 

instalația de incinerare 

236 

Biodeșeuri colectate separat și compostate (tratare aerobă) 26 

Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob (digestie anaerobă) 8 

Deșeuri de ambalaje colectate separat și reciclate  -1037 

Deșeuri colectate în amestec și tratare în instalațiile TMB cu 

tratare aerobă, cu depozitarea deșeului tratat 

161 

Deșeuri colectate  în amestec și tratate în instalații TMB cu tratare 

aerobă, cu valorificarea energetică a materialului tratat 

272 

 

Utilizând factorii de emisii din tabelul de mai sus și cantitățile de deșeuri colectate separat și 

tratate în fiecare din alternativele studiate, a fost estimat totalul emisiilor nete pentru fiecare 

alternativă în parte. 
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Tabel 8-3. Emisii medii nete anuale de CO2e pentru Alternativa „zero” 

Denumire 

emisii totale 

medii anuale 

(tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit conform 49084,41 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate direct la incinerare 537,26 

Biodeseuri colectate separat și compostate (aerob) 1,57 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -49262,36 

TOTAL 360,88 

 

Tabel 8-4. Emisii medii nete anuale de CO2e pentru Alternativa 1 

Denumire 

emisii totale 

medii  

(tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit conforme 7120,40 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate direct la incinerare 7671,70 

Biodeseuri colectate separat și compostate (aerob) 66,77 

Biodeseuri colectate separat și tratate anaerob 541,23 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -56447,56 

Deșeuri colectate amestecat și tratate în TMB cu tratare aeroba, cu valorificare 

energetica a materialului tratat 
10853,78 

TOTAL -30193,66 

Emisiile au fost calculate ca medii anuale pe perioada de prognoză 2020-2050. 

 

Tabel 8-5. Emisii medii anuale nete de CO2e pentru Alternativa 2 

Denumire 

emisii totale 

medii 

(tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit conforme 7.120,40 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate direct la incinerare 6.876,95 

Biodeșeuri colectate separat și compostate (aerob) 66,77 

Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob 780,88 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -56.447,56 

Deșeuri colectate amestecat și tratate în TMB cu tratare anaeroba, cu depozitarea 

materialului rezultat 
10.838,22 

TOTAL -30.764,32 

 

Tabel 8-6. Emisii medii anuale nete de CO2e pentru Alternativa 3 
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Denumire 

emisii totale 

medii 

(tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit conforme 7.120,40 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate direct la incinerare 6.986,61 

Biodeșeuri colectate separat și compostate (aerob) 287,45 

Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob 678,06 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -56.447,56 

Deșeuri colectate amestecat și tratate în TMB cu tratare anaeroba, cu valorificarea 

energetică a materialului rezultat 
2.668,15 

TOTAL -38.706,87 

 

Analizând rezultatele obținute pentru cele 4 alternative se poate observa că emisiile de gaze cu 

efect de seră variază foarte mult. Astfel diferența dintre emisiile GES la Alternativa „zero” și 

Alternativa 3 este considerabilă, din acest motiv prin implementarea Alternativei „zero” impactul 

potențial asupra schimbărilor climatice este mult mai mare comparativ cu impactul potențial al 

celorlalte trei alternative. 

Calculul detaliat al estimarilor de emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră asociate 

celor 4 alternative tehnologice va fi realizată în cadrul capitolului de schimbări climatice din 

Studiul de Fezabilitate. 

 

12.30 Gradul de reciclare a deșeurilor 

Cele 3 variante au fost comparate din punct de vedere al atingerii țintelor privind reciclarea/ 

valorificarea deșeurilor municipale, până la sfârșitul perioadei de prognoză. 

Tabel 8-7. Tabel comparativ pentru verificarea atingerii țintelor în cele 3 alternative 

Ținta / obiectivul Cuantificarea țintei 
Alternativa 

„zero” 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Tinta privind 
colectarea separata a 
deseurilor reciclabile 

75% din total generate 
în 2025, conform PNGD 

72% 76% 76% 76% 

Tinta privind 
colectarea separata a 

biodeseurilor 

45% din total generate, 
în 2020, conform 

PNGD1 

0 0 0 0 

Ţinta privind 
reciclarea/reutilizarea 
deşeurilor municipale 

50% din total deșeuri 
municipale generate, în 

2025 
18% 51% 53% 52% 

60% din total deșeuri 
municipale generate, în 

2030 
18% 60% 63,20% 62,68% 
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Ținta / obiectivul Cuantificarea țintei 
Alternativa 

„zero” 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

65% din total deșeuri 
municipale generate, în 

2035 
18% 65,7% 68,28% 67,88% 

Ținta de reducere de 
la depozitare a 

deșeurilor 
biodegradabile3 

35% din cantitatea de 
biodegradabile 1995 

sunt permise la 
depozitare, începând cu  

2020 

105,11% 1% 1% 1% 

Cantitatea de 
biodegradabil care este 
permisa la depozitare, 

începând cu  2020 
46.705 tone 

140.259 1.054 1.054 1.054 

Ținta de depozitare a 
deșeurilor municipale 

10% din cantitatea de 
municipale generată, în 

2035 
81% 8,64% 8,74% 9,29% 

Ținta de valorificare 
energetică2 

15% din deșeuri 
municipale colectate, în 

2025 
1% 48% 71% 64% 

1-în accepțiunea că se respectă indicatorii de performanta la statia de sortare 
2-această țintă nu poate fi atinsă înainte de 2024, fără investițiile în instalațiile de tratare a biodegradabilelor și 

obținerea de RDF din instalațiile de tratare deșeuri;  
3- această țintă nu poate fi atinsă înainte de 2024, fără investițiile în instalațiile de tratare a biodegradabilelor și 

obținerea de RDF din instalațiile de tratare deșeuri; de aceea ținta este calculată pentru 2024 

 

Din analiza datelor prezentate mai sus rezultă că, în afară de Alternativa „0”, toate alternativele 

ating țintele (mai puțin cele la nivelul anului 2020, când nu este posibil acest lucru din cauza 

apropierii în timp de perioada actuală, deoarece gradul de reciclare este mic, iar creșterea 

gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile într-un timp atât de scurt este nerealistă).  

 

12.31 Gradul de valorificare energetică 

Alternativa 1 presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor 

reciclabile și a celor din instalația TMB cu biouscare precum și valorificarea energetică a 

biogazului obținut din digestie anaerobă. Cantitatea medie estimată de astfel de deșeu, cu putere 

calorifică este de cca 100.161 tone/an, reprezentând cca 47% din cantitatea de deșeuri 

municipală colectată anual 

Alternativa 2 presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor 

reciclabile și a celor din instalația de tratare mecanică. Cantitatea medie estimată de astfel de 

deșeu, cu putere calorifică este de cca 126.750 tone/an (împreună cu deșeurile tratate în 
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instalatie de digestie anaeroba, care conduc la biogaz), reprezentând cca 60% din cantitatea de 

deșeuri municipală colectată anual. 

Alternativa 3 presupune valorificare energetică a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor 

reciclabile și a celor din instalația de tratare mecanică. Cantitatea medie estimată de astfel de 

deșeu, cu putere calorifică este de cca 114.361 tone/an împreună cu deșeurile tratate in instalatie 

de digestie anaeroba, care conduc la biogaz), reprezentând cca 54% din cantitatea de deșeuri 

municipală colectată anual. 

În situația Alternativei „zero” valorificarea energetică a deșeurilor rezultate din sortarea 

deșeurilor reciclabile este foarte redusă. Cantitatea medie estimată de astfel de deșeu, cu putere 

calorifică este de cca 2.277 tone/an, reprezentând cca 1% din cantitatea de deșeuri municipală 

colectată anual, față de ținta de 15% de atins în 2025. 

 

12.32 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al conformității cu 

principiile economiei circulare 

Din punct de vedere al conformării cu principiile economiei circulare, oricare din Alternativele 

alese în cadrul PJGD Brașov va avea un impact pozitiv, deoarece se va susține primordial 

prevenirea şi valorificărea materială a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor sub formă de 

compost.  

Instalațiile propuse în cadrul tratării mecano-biologice la Alternativele 1, 2 și 3 vor asigura 

valorificarea materială a deșeurilor cât și valorificarea energetică a deșeurilor respectiv 

generarea de energie termică/electrică în cazul instalației de tratare prin producerea de RDF/SRF. 

Astfel, procentul de deșeuri valorificate material și energetic aferent alternativei 1 este de 

69,47%, cel aferent alternativei 2 este de 70,15%, respectiv alternativei 3 fiind de 70,04%. În 

situația neimplementării PJGD (alternativa „zero”) procentul de deșeuri valorificate material și 

energetic este de 18,11%. 

Cerințele economiei circulare privind valoarea produselor, a materialelor și a resurselor sunt ca 

acestea să fie menținute în economie cât mai mult timp posibil iar generarea deșeurilor să fie 

redusă la minim, toate acestea fiind implementate în cadrul alternativelor prezentate în PJGD 

Brașov. Principiul care stă la baza economiei circulare este transformarea deșeurilor în resurse. 

 

12.33 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial 

asupra factorului de mediu sol/subsol 

Impactul asupra solului/subsolului apara ca urmare a suprafețelor ocupate definitiv de instalațiile 

de gestionare a deșeurilor. 
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Toate cele 4 alternative prezentate în PJGD Brașov vor avea un impact asupra factorului de mediu 

sol prin faptul că vor ocupa definitiv suprafețe de teren prin realizarea unor instalații de tratare 

mecano-biologică, digestie anaerobă, mărirea capacităților de transfer, construirea de capacități 

noi de depozitare, etc. 

Având în vedere faptul că alternativele 1, 2 și 3 propun închiderea și ecologizarea depozitului 

neconform Rupea, se poate aprecia un impact potențial mai redus comparativ cu alternativa 

”zero”. Totodată cele trei alternative au prevăzut construirea unor capacități noi de depozitare 

conforme, în cazul alternativei 1 capacitatea proiectată este mai mare în comparație cu 

Alternativele 2 și 3, din acest motiv va ocupa o suprafață mai ridicată de teren. Dar având în 

vedere atingerea țintelor asumate respectiv beneficiile de natură tehnică, ocuparea unei 

suprafețe mai extinse a terenului cu investițiile necesare este justificată. 

Amplasarea instalațiilor/investițiilor propuse depinde în mare parte de disponibilitatea 

terenurilor și de pretabilitatea acestora la realizarea unor astfel de investiții, precum și de 

situarea terenurilor în raport cu factorii sensibili (zone rezidențiale, arii naturale protejate).  

Din aceste considerente pentru amplasarea instalațiilor noi: CMID zona centrală (Stație de 

Tratare Mecanică + Instalație de Digestie anaerobă, Stație de sortare și Stație de compostare) si 

CMID zona vestică (Stație de sortare + statie de tratare mecanică + instalație biouscare + stație 

de compostare în sistem închis), pentru un impact minim asupra mediului și asigurării unei 

funcționări optime se recomandă, ca acestea să fie localizate pe același amplasament, realizându-

se astfel 2 Centre de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), unde suprafața necesară ar fi 

de maximum 15 ha, cu o lățime de cca. 150 m. 

Alternativele de amplasamente pentru Centru de Management Integrat a Deșeurilor din zona 

centrală identificate sunt:  

▪ pe raza UAT Codlea (în zona Prundu Bârsei – suprafață de aprox. 30 ha) 

▪ pe raza UAT Săcele (în zona adiacentă depozitului conform FIN-ECO – cca 5 ha 

deținute de Primărie și cca 20 ha proprietăți private).  

▪ Pe raza UAT Prejmer (într-un areal din extravilanul teritoriului administrativ al 

comunei Prejmer – suprafață de aprox. 13 ha). 

Alternativele de amplasamente pentru Centru de Management Integrat a Deșeurilor din zona 

vestica identificate sunt:  

▪ pe raza UAT Făgaraș (într-o zonă cu funcțiune industrială – suprafață de aprox. 

2,67 ha) 

▪ pe raza UAT Beclean (în extravilanul comunei Beclean - suprafață de aprox. 6 ha) 

La momentul actual există 2 stații de transfer, una în Prejmer și una în Victoria, care funcționează 

deficitar, și care se propune să rămână în utilizarea beneficiarilor pentru alte scopuri, fără a fi 

integrate în viitorul SMID. Pentru a acoperi necesarul de transfer al deșeurilor din zonele mai 

îndepărtate (Rupea) va fi necesară o capacitate nouă de transfer (cca 7.300 t/an). Suprafața 

necesară pentru stația de transfer este de minim 5-6 ha. Alternativele de amplasament propuse 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

208 

vor fi abordate în cadrul studiului de fezabilitate și vor fi supuse procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului. 

Dacă s-ar implementa Alternativa „zero” impactul asupra solului/subsolului ar fi mult mai 

accentuat deoarece vor fi necesare noi spații de depozitare din două considerente: colectarea 

selectivă și reciclarea deșeurilor s-ar realiza într-un procent foarte mic; iar cele două depozite 

(Depozitul Ecologic Zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa „b” și a depozitului DEDMI 

Cristian) vor atinge capacitatea maximă de depozitare.  

Este foarte important de subliniat faptul că orice depozitare necontrolată a deșeurilor afectează 

negativ calitatea solului, din acest motiv este importantă eliminarea/reducerea la minim  a 

acestui impact prin adoptarea unui plan cât mai coerent pentru gestionarea deșeurilor. 

 

12.34 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial 

asupra biodiversității 

Impactul asupra ariilor naturale protejate și asupra biodiversității va fi nesemnificativ, având în 

vedere că amplasarea noilor instalații de gestionare a deșeurilor sunt prevăzute la distanțe 

însemnate față de ariile naturale protejate. Se va avea în vedere și distanța necesară față de 

cursurile de apă și zonele rezidențiale. 

 

12.35 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial 

asupra sănătății umane 

Impactul potențial negativ asupra populației în urma activităților de gestionare a deșeurilor 

(colectare, transport, tratare în vederea valorificării, depozitare) se manifestă ca urmare a 

expunerii la zgomot şi la emisiile generate în atmosferă, respectiv a gestionării nesatisfăcătoare 

a apelor uzate (în special a levigatului). 

Luând în considerare măsurile propuse în cadrul fiecărei alternative din PJGD, prin optimizarea 

proceselor de gestionare a deșeurilor, creșterea eficienței de valorificare/tratare și eliminarea 

deșeurilor se vor aduce beneficii asupra sănătății populației. În perioada 2020-2048, 

implementarea alternativelor 1 sau 2 vor contribui la o scădere însemnată a emisiilor de GES. 

Scăderea emisiilor de GES, respectiv colectarea, tratarea și eliminarea de manieră controlată a 

deșeurilor indică o creștere a confortului locuirii și o expunere mai redusă a populației la 

probleme de sănătate. 
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12.36 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial 

asupra patrimoniului cultural 

La stabilirea amplasamentelor viitoarelor instalații de gestionare a deșeurilor, în cadrul studiului 

de fezabilitate al viitorului proiect se vor lua în considerare aspectele referitoare la patrimoniul 

cultural, cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel încât acestea să nu fie amenajate în areale cu valoare de 

patrimoniu sau în vecinătatea acestora. 

 

12.37 Justificarea alegerii unor alternative tehnologice diferite față de 

prevederile PNGD 

În cadrul PNGD, aprobat prin HG 942/2017, pentru juețul Brașov au fost prevăzute următoarele 

investiții: 

- Instalație de digestie anaerobă cu capacitate de cca 35.000 t/an, pentru biodeșeurile 

colectate separat 

- Instalația de tratare mecano-biologică cu biouscare cu capacitate de cca 65.000 t/an 

pentru deșeurile reziduale. 

Nu au fost propuse instalații noi de sortare a deșeurilor reciclabile, plecându-se de la premisa 

existenței unor instalații funcționale pe teritoriul județului Brașov, care teoretic acopereau 

capacitatea necesară pentru întregul județ. 

De asemenea, sunt prevăzute investiții pentru îmbunătățirea colectării și transportului deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor (fără a fi menționate capacități de transfer), precum și investiții în 

extinderea capacității de depozitare și în închiderea depozitelor neconforme. 

Nu sunt prevăzute investiții pentru colectarea și valorificarea fluxurilor speciale de deșeuri. 

În cadrul PJGD Brașov, în urma analizării celor 4 alternative prezentate în capitolul 8.1., conform 

cu criteriile menționate la subcapitolele 8.2.1-8.2.8, rezultatele sunt evaluate în tabelul următor, 

cu acordarea unui punctaj (de la 1-4 pentru fiecare criteriu analizat): 

Tabel 8-8. Rezultatul analizei alternativelor 

Criteriu 
Alternativa 

„zero” 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costuri investiție     

Costuri de investiție (doar investiții noi) 
(euro) 

- 113.132.449 125.326.099 117.962.800 

Punctaj (1-4) n.a. 3 1 2 

Costuri O&M medii nete sistem an 2050     

Costuri operare (Euro) 37.056.651 33.098.534 30.163.624 29.847.867 

Punctaj (1-4) 1 2 3 4 

Impact asupra mediului     
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Emisii de gaze cu efect de seră (tone 
CO2e/an) 

360,88 -30.194 -30.764 -38.707 

Punctaj (1-4) 1 2 3 4 

Gradul de valorificare energetică a 
deșeurilor 

    

Cantitatea/procentul de deșeuri 
valorificată energetic (tone/%) 

2.277 t/an / 
1% 

100.161 t/an/ 
47% 

126.750 t/an 
/ 60% 

114.361 t/an 
/ 53,96% 

Punctaj (1-4) 1 2 4 3 

Riscul de piață     

Gradul de dependență de funcționarea 
instalațiilor existente 

Mare Mare Mediu Mediu 

Punctaj (1-3) 1 1 2 3 

Conformitate cu principiile economiei 
circulare 

    

Cantitatea / procentul de deșeuri 
valorificată material și energetic (tone/%) 

38.449 t/an / 
18,11% 

147.145 t/an 
/ 69,47% 

148.639 t/an 
/ 70,15% 

148.389 t/an 
/ 70,04% 

Punctaj (1-4) 1 2 4 3 

Evaluare generală 5 12 17 19 

 

Așa după cum se poate observa din tabelul de mai sus, cele mai bune rezultate au fost obținute cu  

Alternativa 3. Costurile investiționale sunt mai bune pentru Alternativa 1, dar cele de operare sunt 

mai bune pentru Alternativa 3, iar riscurile de piață este mare pentru Alternativa 1 și medii pentru 

Alternativele 2 și 3. De asemenea, din punct de vedere al impactului asupra mediului, Alternativa 3 

este cea mai avantajoasă, iar din punct de vedere al conformității cu principiile economiei circulare, 

Alternativa 2 este mai bună, dar foarte apropiata de Alternativa 3.  

În urma rezultatelor analizei criteriale, Alternativa tehnologică 3 este cea recomandată în 

cadrul PJGD. Această Alternativă presupune realizarea următoarelor investiții: 

- Achiziția de recipiente de colectare separată a deșeurilor (reziduale, reciclabile – 3 

fracții, biodegradabile); 

- Inființarea de puncte de colectare anti-urși și modernizarea punctelor de colectare 
existente (aprox. 3.229 buc) 

- Construirea de centre de colectare cu aport voluntar pentru fluxuri speciale de deșeuri 
(voluminoase, DEE, baterii etc.) (aprox. 11 buc). 

- Stație de transfer la Rupea de cap. cca 7.300 t/an (pentru eficientizarea costurilor de 

transport al deșeurilor din această zonă a județului către instalațiile de tratare 

propuse); 

- Construirea a 2 Stații de Sortare pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate 

separat (capacitate totală estimată aprox. 52.500 t/an) de pus în funcțiune începând 

cu 2024; 2 instalații de sortare, una de capacitate cca 7.500 t/an care să deservească 

zona vestică a judetului (Victoria, Făgăraș, Rupea) și una de cca 45.000 t/an care să 

acopere necesarul pentru restul județului (inclusiv municipiul Brașov). 

- Construire instalații pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat: 
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a. Instalație de compostare în sistem închis de capacitate 10.500 t/an (pentru 

zona vestică a județului, Victoria, Făgăraș, Rupea) 

b. Instalație de Digestie anaerobă cu capacitate de 69.000 t/an (pentru zona 

centrală și estică a județului, inclusiv municipiul Brașov) 

- Instalații pentru tratarea deșeurilor reziduale: 

a. Instalație tratare mecanică cuplată biouscare cu capacitate de 11.500 t/an 

(pentru zona vestică a județului, Victoria, Făgăraș, Rupea) 

b. Instalație tratare mecanică cuplată cu DA cu capacitate de 67.000 t/an (pentru 

zona centrală și estică a județului, inclusiv municipiul Brașov). 

Stabilirea alternativei optime, care să țină seama și de criteriul economico-financiar dar și de cel 

juridic și instituțional se va realiza în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate. De asemenea, 

in urma elaborării Studiului de fezabilitate, conform prevederilor legale in vigoare (HG 907/2016) 

este posibil să rezulte unele diferențe în ceea ce privește capacitățile instalațiilor conform 

soluțiilor tehnice aprobate. Investițiile propuse trebuie să demostreze contribuția la atingerea 

obiectivelor și țintelor din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor. 

 

Trebuie menționat că în PJGD Alternativa 1 cuprinde chiar instalațiile prevăzute în PNGD dar de 

alte capacități, respectiv:  

- Instalație TMB cu biouscare cu capacitate de 77.700 t/an 

- Instalație de digestie anaeroba cu capacitate de cca 77.800 t/an 

Aceste diferențe se datorează următoarelor aspecte: 

▪ Prognoza cantităților la nivel național în PNGD s-a realizat pe baza unor indici de 

generare a deșeurilor medii stabiliți la nivel național, din perioada 2010-2014, din date 

furnizate de ANPM; 

▪ Prognoza cantităților realizată în prezentul plan s-a realizat pe baza situației existente 

la nivelul județului Brașov, pentru perioada 2014-2019. Așa cum se poate observa din 

tabelul 3.8 există o diferență semnificativă între cantitățile de deșeuri generate și 

colectate în județul Brașov la nivelul anului 2014 (cca 159.632 t) față de anul 2019 (cca 

216.599 t), aspect care a condus implicit si la creșterea capacităților necesare de tratare 

a acestor deșeuri. 

▪ Țintele si obiectivele impuse prin PNGD nu mai sunt suficiente, ele au fost suplimentate 

cu țintele și obiectivele aduse de Pachetul de economie circulară, respectiv de 

modificările aduse în 2018 (deci după publicarea PNGD) la Directivele principale privind 

deșeurile: Directiva cadru a deşeurilor (2008/98/CE)13, Directiva privind ambalajele şi 

 

13 Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile 
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deşeurile de ambalaje (94/62/CE)14 şi Directiva privind depozitele de deşeuri 

(1999/31/CE)15. 

Aceste aspecte se pot aplica și Alternativei 3 recomandată în cadrul PJGD pentru valorile 

capacităților instalațiilor. Conform prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 

(pag. 222) „ capacitățile instalaților necesar a fi realizate sunt estimative, determinate pe baza 

proiecției de generare a deșeurilor municipale, pentru care au fost utilizate ipoteze medii la nivel 

național. În Planurile județene... și în studiile de fezabilitate care vor fi elaborate la nivel de județ 

se va realiza o verificare a măsurilor propuse în PNGD (inclusiv în ceea ce privește instalațiile noi) 

atât din punct de vedere tehnic cât și economic și se va ține seama de următoarele: 

..... 

- Vor fi proiectate și realizate cu prioritate instalațiile de reciclare a deșeurilor, respectiv 

instalații de sortare, compostare și instalațiile de digestie anaerobă; 

- ...Unele instalații de digestie anaerobă propuse prin PNGD pot fi înlocuite cu instalații 

de compostare, dacă din studiile de fezabilitate rezultă că este mai fezabilă această 

opțiune; 

- La determinarea capacității instalațiilor noi de tratare a deșeurilor reziduale (TB cu 

biouscare și instalații de valorificare energetică) se va ține seama de faptul că input-ul 

stabilit trebuie să fie asigurat pe o perioadă de 20-30 de ani”  

În același context, în Metodologia de elaborare a PJGD-urilor, aprobată prin Ordinul 140/2019 se 

menționează la cap. 7.1.5.: 

„ input-ul stabilit trebuie să fie asigurat pe o perioadă de 20-30 de ani (durata medie de viață a 

instalațiilor) în condițiile de creștere a obiectivelor de reciclare și a obiectivului de reducere a 

cantității depozitate din pachetul economiei circulare. Astfel, capacitatea instalațiilor de tratare 

a deșeurilor reziduale trebuie să țină seama de ținta cea mai mare de reciclare, respectiv cea din 

anul 2035”. 

Tot la același capitol din Ordinul 140/2019 se face mențiunea: 

„La elaborarea PJGD/PMGD se va realiza o verificare a suficienței instalațiilor stabilite în PNGD 

și, dacă este cazul, se va propune revizuirea capacităților instalațiilor în funcție de cantitatea 

deșeurilor care trebuie tratate. De asemenea, pentru noile instalații TMB, pe lângă opțiunea cu 

biouscare (din PNGD) se va evalua și opțiunea TMB cu digestie anaerobă pentru tratarea 

 

14 Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 
15 Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri 
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biologică. În cazul acestei opțiuni se va lua în considerare combinarea cu digestia anaerobă ca 

activitate de reciclare.”  

Având în vedere obligația de a considera mai multe alternative tehnologice, precum și faptul că 

la analiza multicriterială a acestora, Alternativa 3 a obținut mai multe puncte comparativ cu 

Alternativa 1 (care tratează instalațiile propuse prin PNGD), s-a ales Alternativa 3 ca 

recomandare.  

 

 Descrierea alternativelor de mediu studiate 

Alternativele de mediu studiate în cadrul prezentei proceduri (A, B, C, D, E)16 diferă în funcție de 

localizare, pornind de la alternativa 0 – neimplementarea PJGD. Astfel, pentru investițiile propuse 

în alternativa tehnologică recomandată au fost propuse amplasamente diferite, în funcție de 

terenurile puse la dispoziție de administrațiile locale. Condițiile de alegere a amplasamentelor, 

valabile pentru toate alternativele de mediu studiate sunt: 

1. În ceea ce privește realizarea următoarelor instalații noi: CMID zona centrală (Stație de 

Tratare Mecanică + Instalație de Digestie anaerobă, Stație de sortare și Stație de compostare) 

si CMID zona vestică (Stație de sortare + statie de tratare mecanică + instalație biouscare + 

stație de compostare în sistem închis) – se recomandă, pentru un impact mai redus asupra 

mediului și asigurării unei funcționări optime, ca acestea să fie localizate pe același 

amplasament, realizându-se astfel 2 Centre de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). 

Cerințele generale pentru amplasamentul viitorul CMID sunt: 

• Suprafață necesară de max 10-15 ha; cu o lățime de cca. 150 m. 

• Distanță recomandată față de zona de locuit (zona rezidențială) de 1 Km sau, dacă nu 

este posibil, atunci distanța minimă să fie de minim 500 m față de zona de locuit (zona 

rezidențială)17. 

• Se va ține seama de PUG/PUZ/PUD in vigoare în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică 

a localităților limitrofe pentru următorii 30 de ani; 

• Amplasamentul să nu fie în zone cu arii protejate şi zone de protecție a elementelor 

patrimoniului natural şi cultural; 

 

16 Au fost denumite Alternativele A, B, C, D și E diferențiate pe considerente de mediu, având la bază 
Alternativa 3 tehnologică, care a acumulat cel mai mare punctaj la analiza criteriilor tehnice și tehnologice. 

17 A se vedea ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 
de viaţă al populaţiei si Legea nr. 123/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
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• Amplasamentul sa nu fie traversat de linii electrice aeriene (LEA) sau subterane (LES), 

conducte de alimentare de gaze sau alte utilitatii similare care pot impune restricții cu 

privire la realizarea de construcții; 

• Amplasamentul sa permită acces la utilități: drum acces (trafic greu), alimentare cu 

energie electrică etc. 

• Terenul să fie  stabil, neinundabil, fără izvoare, cu permeabilitate cât mai mică 

• Sunt recomandate terenuri neproductive sau slab productive și cu vizibilitatea 

instalațiilor cât mai mică. 

2. Pentru realizarea Stației de Transfer (Rupea) 

• Suprafață necesară de maxim 5-6 ha; 

• Distanță recomandată față de zona de locuit (zona rezidențială) de 1 Km sau, dacă nu 

este posibil, atunci distanța minimă să fie de minim 500 m față de zona de locuit (zona 

rezidențială). 

• Se va ține seama de PUG/PUZ/PUD in vigoare în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică 

a localităților limitrofe pentru următorii 30 de ani; 

• Amplasamentul să nu fie în zone cu arii protejate şi zone de protecție a elementelor 

patrimoniului natural şi cultural; 

• Amplasamentul sa nu fie traversat de linii electrice aeriene (LEA) sau subterane (LES), 

conducte de alimentare de gaze sau alte utilitatii similare care pot impune restricții cu 

privire la realizarea de construcții; 

• Amplasamentul sa permită acces la utilități: drum acces (trafic greu), alimentare cu 

energie electrică etc. 

• Terenul să fie  stabil, neinundabil, fără izvoare, cu permeabilitate cât mai mică 

• Sunt recomandate terenuri neproductive sau slab productive și cu vizibilitatea 

instalațiilor cât mai mică și posibilitatea de extindere. 

3. Pentru realizarea Centrelor publice de colectare cu aport voluntar 

• Suprafață necesară minim 0,2 ha -până la 0,5 ha; 

• În localitate sau la limita localităților urbane, dar nu în zone cu blocuri. 

• Distanța față de prima casă min 10-20 m  

• Amplasamentul sa permită acces la utilități: drum acces (trafic greu), alimentare cu 

energie electrică etc. 

Amplasamentele finale ale investițiilor vor fi stabilite în cadrul studiului de fezabilitate ce 

urmează a fi realizat în vederea obținerii finanțării pentru sistemul de management integrat al 

deșeurilor. În tabelul de mai jos este prezentată situația sintetică a alternativelor studiate, 

urmând ca acestea să fie descrise în secțiunile următoare ale raportului de mediu. 

Tabel 8-9 Alternative de mediu studiate 

Investiții și respectiv amplasamente studiate 
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Alternativa 
0 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D Alternativa E 

 Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament 
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de  compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament 
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament  
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament  
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de 
tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament  
Beclean 

 Stație de 
transfer – 
amplasament 
Rupea 118 

Stație de 
transfer –  
amplasament 
Rupea 1 

Stație de 
transfer – 
amplasament 
Rupea 219 

Stație de 
transfer  – 
amplasament 
Rupea 219 

Stație de 
transfer  – 
amplasament 
Rupea 219 

 CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare, 
instalație de 
digestie 
anaerobă, 
instalație TMB 
cu digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Codlea 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare, 
instalație de 
digestie 
anaerobă, 
instalație TMB 
cu digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Săcele 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare,  
instalație cu 
digestie 
anaerobă, 
instalație de 
TMB cu  digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Săcele 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare,  
instalație cu 
digestie 
anaerobă, 
instalație de 
TMB cu  digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Prejmer 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare,  
instalație cu 
digestie 
anaerobă, 
instalație de 
TMB cu  
digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Prejmer 

 Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea, 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea, 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea, 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de 
aport voluntar 
Brașov, 
Făgăraș, 
Rupea, Săcele, 
Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, 
Victoria 

 

 

18 Amplasament Rupea 1 – teren aflat la distanța de cca 111 m de situl de interes comunitar ROSCI0303 
Hârtibaciu Sud-Est 

19 Amplasament Rupea 2 – teren aflat la distanță de cca 420 m de situl de interes comunitar ROSCI0303 
Hârtibaciu Sud-Est 
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Descrierea alternativei 0 – neimplementarea PJGD  

Alternativa 0 presupune neimplementarea PJGD, situație în care gestionarea deșeurilor va 

continua să se desfășoare la fel ca la momentul realizării prezentei documentații. Efectele 

neimplementării PJGD sunt prezentate pe larg în capitolul 3 al prezentului studiu. În continuare, 

efectele neimplementării PJGD vor fi prezentate pe scurt și comparativ cu celelalte alternative 

avute în vedere. 

Descrierea alternativei A 

Instalațiile care alcătuiesc alternativa A de amenajare sunt următoarele: 

− CMID Făgăraș: Stație de sortare a deșeurilor (7.500 t/an), stație de compostare în sistem 

închis a biodeșeurilor (10.500 t/an) și stație de tratare mecanică cuplată cu biouscare 

(11.500 t/an) pe un amplasament comun la Făgăraș; 

− Stație de transfer al deșeurilor cu capacitatea de 7.300 an/an pe un amplasament comun 

Rupea 1; 

− Centru de management integrat al deșeurilor central, pe amplasamentul Codlea cu 

o stație de sortare cu capacitatea de 45.000 tone/an; 

o stație de compostare deșeuri verzi cu capacitatea de 2550 tone/an; 

o instalație de digestie anaerobă cu capacitatea de 69.000 tone/an ; 

o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie anaerobă  de 67.700 tone/an ; 

− Centre de aport voluntar (CAV) pentru fluxuri speciale de deșeuri (periculoase, 

voluminoase, DEEE) la Brașov, Făgăraș, Rupea 1, Săcele, Codlea, Râșnov, Zărnești, Predeal, 

Victoria. 

 

SS, SC, TMB cu biouscare Făgăraș 

Amplasamentul propus pentru stațiile de sortare, de compostare și de tratare mecano-biologică 

cu biouscare din Făgăraș este situat într-o zonă cu funcțiune industrială (PUZ aprobat Stație de 

sortare și tratare mecano-biologică). Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță 

față de zonele rezidențiale, respectiv: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Făgăraș - aproximativ 390 m; 

− Față de cel mai apropiat curs de apă – râul Racovița - aproximativ 250 m. 

În proximitatea amplasamentului propus pentru realizarea investițiilor sus-menționate nu sunt 

situate arii naturale protejate.  
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Figura 8-1. Amplasament propus Făgăraș – alternativa A 

 

Toate operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului se vor realiza în spații închise, 

impermeabilizate, racordate la sisteme de filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor 

uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o stație de epurare pe amplasament. Este important a 

fi înțeles faptul că instalațiile propuse a fi realizate nu presupun construirea unui depozit de 

deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. 

ST, SC în Rupea 1 

În această alternativă studiată, amplasamentul propus pentru realizarea stației de transfer este 

situat într-un areal din extravilanul teritoriului administrativ al orașului Rupea și acoperă 

aproximativ 12,7 ha. Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță față de zonele de 

intravilan, pe un teren care actualmente are funcțiune de teren arabil. În ceea ce privește situarea 

în raport cu zonele rezidențiale, se precizează următoarele: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Hoghiz, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 2380 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Bogata Olteană, amplasamentul propus este situat 

la aproximativ 3380 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Rupea Gară, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 3900 m. 
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Poziționarea la distanțele sus-menționate în raport cu zonele rezidențiale depășește cu mult zona 

de protecție sanitară de 200 m impusă pentru obiectivele de tipul „rampe de transfer deșeuri” 

prin prevederile art. 11 al Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Amplasamentul de 12,7 ha propus în această alternativă este situat la o distanță minimă de cca 

111 m față de situl de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est.  

 

Figura 8-2 Amplasament propus ST Rupea 1 – alternativa A 
 

Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și transfer al deșeurilor se 

vor realiza în spațiu închis. Deșeurile se descarcă direct în containere de unde se transportă la 

CMID. Apa pluvială colectată la nivelul platformei betonate se va va trece printr-un separator de 

hidrocarburi și va fi evacuată în rețeaua de canalizare existentă sau în emisar natural, în funcție 

de soluția optimă identificată în etapa de realizare a proiectului tehnic.  Instalațiile propuse a fi 

realizate nu presupun construirea unui depozit de deșeuri, astfel încât nu se va realiza 

depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. 

CMID la Codlea 

În această alternativă studiată, amplasamentul propus pentru realizarea centrului de 

management integrat al deșeurilor este situat într-un areal din extravilanul teritoriului 

administrativ al orașului Codlea. Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță față 

de zonele de intravilan, pe un teren din proximitatea cursului de apă care acoperă aproximativ 

30 ha. În ceea ce privește situarea în raport cu zonele rezidențiale, se precizează următoarele: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Codlea, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 2560 m; 
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− Față de cea mai apropiată locuință din Ghimbav, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 2525 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Vulcan, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 3150 m; 

− Față de ce mai apropiată locuință din Cristian, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 3300 m. 

Amplasamentul propus pentru realizarea CMID în această alternativă este situat la o distanță 

minimă de 5,65 km în amonte de situl de interes comunitar ROSCI0415 Lunca Bârsei.  

 

Figura 8-3 Amplasament propus CMID Codlea – alternativa A 

Operațiunile realizate la nivelul amplasamentului, de descărcare și tratare a deșeurilor se vor 

desfășura în spațiu închis. Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și 

tratare a deșeurilor se vor realiza în spații închise, impermeabilizate, racordate la sisteme de 

filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o 

stație de epurare pe amplasament. Instalațiile propuse a fi realizate nu presupun construirea 

unui depozit de deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor pe acest 

amplasament. Singurul depozit de deșeuri la nivelul județului va fi în continuare cel existent la 

Săcele, actualmente aflat în etapa de deschidere a celulei de depozitare nr. 4. 

Descrierea alternativei B  

Instalațiile care alcătuiesc alternativa II de amenajare sunt următoarele: 

− CMID Făgăraș: Stație de sortare a deșeurilor (7.500 t/an), stație de compostare în sistem 

închis a biodeșeurilor (10.500 t/an) și stație de tratare mecanică cuplată cu biouscare 

(11.500 t/an) pe un amplasament comun la Făgăraș; 
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− Stație de transfer al deșeurilor cu capacitatea de 7.300 an/an pe un amplasament comun 

Rupea 1; 

− Centru de management integrat al deșeurilor central, pe amplasamentul Săcele cu 

o stație de sortare cu capacitatea de 45.000 tone/an; 

o stație de compostare deșeuri verzi cu capacitatea de 2550 tone/an; 

o instalație de digestie anaerobă cu capacitatea de 69.000 tone/an ; 

o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie anaerobă  de 67.700 tone/an ; 

− Centre de aport voluntar (CAV) pentru fluxuri speciale de deșeuri (periculoase, 

voluminoase, DEEE) la Brașov, Făgăraș, Rupea 1, Săcele, Codlea, Râșnov, Zărnești, Predeal, 

Victoria. 

SS, SC, TMB cu biouscare Făgăraș 

Amplasamentul propus pentru stațiile de sortare, de compostare și de tratare mecano-biologică 

cu biouscare din Făgăraș este situat într-o zonă cu funcțiune industrială (PUZ aprobat Stație de 

sortare și tratare mecano-biologică). Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță 

față de zonele rezidențiale, respectiv: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Făgăraș - aproximativ 390 m; 

− Față de cel mai apropiat curs de apă – râul Racovița - aproximativ 250 m. 

 

Figura 8-4 Amplasament propus Făgăraș – alternativa B 

În proximitatea amplasamentului propus pentru realizarea investițiilor sus-menționate nu sunt 

situate arii naturale protejate.  

Toate operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului se vor realiza în spații închise, 

impermeabilizate, racordate la sisteme de filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor 

uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o stație de epurare pe amplasament. Este important a 
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fi înțeles faptul că instalațiile propuse a fi realizate nu presupun construirea unui depozit de 

deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. 

ST, SC în Rupea 1 

În această alternativă studiată, amplasamentul propus pentru realizarea stației de transfer este 

situat într-un areal din extravilanul teritoriului administrativ al orașului Rupea și acoperă 

aproximativ 12,7 ha. Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță față de zonele de 

intravilan, pe un teren care actualmente are funcțiune de teren arabil. În ceea ce privește situarea 

în raport cu zonele rezidențiale, se precizează următoarele: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Hoghiz, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 2380 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Bogata Olteană, amplasamentul propus este situat 

la aproximativ 3380 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Rupea Gară, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 3900 m. 

 

Figura 8-5 Amplasament propus Rupea 1 – alternativa B 

Poziționarea la distanțele sus-menționate în raport cu zonele rezidențiale depășește cu mult zona 

de protecție sanitară de 200 m impusă pentru obiectivele de tipul „rampe de transfer deșeuri” 

prin prevederile art. 11 al Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Amplasamentul de 12,7 ha propus în această alternativă este situat la o distanță minimă de cca 

111 m față de situl de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est.  
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Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și transfer al deșeurilor se 

vor realiza în spațiu închis. Deșeurile se descarcă direct în containere de unde se transportă la 

CMID. Apa pluvială colectată la nivelul platformei betonate se va va trece printr-un separator de 

hidrocarburi și va fi evacuată în rețeaua de canalizare existentă sau în emisar natural, în funcție 

de soluția optimă identificată în etapa de realizare a proiectului tehnic.  Instalațiile propuse a fi 

realizate nu presupun construirea unui depozit de deșeuri, astfel încât nu se va realiza 

depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. Singurul depozit de deșeuri la nivelul județului va 

fi în continuare cel existent la Săcele, actualmente aflat în etapa de deschidere a celulei de 

depozitare nr. 4. 

CMID Săcele 

În această alternativă studiată, amplasamentul propus pentru realizarea centrului de 

management integrat al deșeurilor este situat într-un areal din extravilanul teritoriului 

administrativ al municipiului Săcele. Suprafața de teren pe care se are în vedere realizarea CMID 

este în vecinătatea depozitului ecologic FIN-ECO, la est de acesta, spre cursul de apă Durbav și 

respectiv la sudul depozitului.  

 

Figura 8-6 Amplasament propus CMID Săcele – alternativa B 

Amplasamentul propus este format din două suprafețe de teren delimitate de un drum agricol și 

care se învecinează cu următoarele: 

− La nord terasamentul înalt de 7-8 m, pe care se află linia ferată care deservește CET 

Brașov, depoul Stației Brașov Triaj; 

− La sud sunt terenuri agricole și drumuri cu destinație agricolă, iar la o distanță de  450 m 

se află centura de ocolire a municipiului Brașov; 
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− La est este cursul de apă Durbav; 

− La vest este amplasamentul depozitului ecologic FIN-ECO și terenuri agricole. 

Suprafață marcată cu cifra 1, care acoperă aproximativ 5 ha, reprezintă un teren aflat în 

proprietatea primăriei municipiului Săcele, în timp ce suprafața de teren marcată cu cifra 2, care 

acoperă aproximativ 20 ha este reprezentată de terenuri private. Astfel, în eventualitatea în care 

se dovedește că alternativa B reprezintă varianta optimă din punctul de vedere al impactului 

asupra mediului, se vor face demersuri pentru achiziția de către titularul planului județean de 

gestionare a deșeurilor a terenurilor private. 

La momentul actual depozitul ecologic existent la vest, respectiv nord de terenurile vizate este în 

etapa de deschidere a celei de-a patra celule de depozitare. Avantajul acestei locații constă în 

faptul că materialul similar compostului (CLO) rezultat în urma tratării la CMID, care va fi folosit 

ca strat de acoperire a deșeurilor la depozit, ar trebui transportat pe o distanță foarte mică la 

depozitul existent, scăzând astfel emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibililor 

transport. În ceea ce privește situarea în raport cu zonele rezidențiale, se precizează faptul că 

amplasamentul vizat se situează la o distanță de peste 1 km față de zonele construite cu funcțiune 

de locuire. 

Sub aspectul amplasării în raport cu ariile naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată 

față de este ROSCI0120 Muntele Tâmpa, situat la aproximativ 3,8 km în linie dreaptă, spre sud-

vest. Având în vedere distanța mare față de aria protejată, precum și faptul că aceasta din urmă 

se află în partea opusă față de intravilanul construit al municipiului Brașov, nu există premise ale 

unui potențial impact semnificativ negativ cauzat de realizarea și funcționarea centrului de 

management integral al deșeurilor.  

Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și tratare a deșeurilor se vor 

realiza în spații închise, impermeabilizate, racordate la sisteme de filtrare a emisiilor atmosferice, 

de colectare a apelor uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o stație de epurare pe 

amplasament.    

Este important de precizat faptul că indiferent de care va fi amplasamentul propus al centrului 

de management integrat al deșeurilor în alternativele propuse ale PJGD, depozitarea deșeurilor 

se va realiza doar pe amplasamentul depozitului ecologic FIN-ECO, actualmente aflat în procesul 

de deschidere a celei de-a patra celule de deșeuri. 

Descrierea alternativei C  

Instalațiile care alcătuiesc alternativa C de amenajare sunt următoarele: 

− CMID Făgăraș: Stație de sortare a deșeurilor (7.500 t/an), stație de compostare în sistem 

închis a biodeșeurilor (10.500 t/an) și stație de tratare mecanică cuplată cu biouscare 

(11.500 t/an) pe un amplasament comun la Făgăraș; 
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− Stație de transfer al deșeurilor cu capacitatea de 7.300 an/an pe un amplasament comun 

Rupea 2; 

− Centru de management integrat al deșeurilor central, pe amplasamentul Săcele cu 

o stație de sortare cu capacitatea de 45.000 tone/an; 

o stație de compostare deșeuri verzi cu capacitatea de 2550 tone/an; 

o instalație de digestie anaerobă cu capacitatea de 69.000 tone/an ; 

o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie anaerobă  de 67.700 tone/an ; 

− Centre de aport voluntar (CAV) pentru fluxuri speciale de deșeuri (periculoase, 

voluminoase, DEEE) la Brașov, Făgăraș, Rupea 1, Săcele, Codlea, Râșnov, Zărnești, Predeal, 

Victoria. 

SS, SC, TMB cu biouscare Făgăraș 

Amplasamentul propus pentru stațiile de sortare, de compostare și de tratare mecano-biologică 

cu biouscare din Făgăraș este situat într-o zonă cu funcțiune industrială (PUZ aprobat Stație de 

sortare și tratare mecano-biologică). Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță 

față de zonele rezidențiale, respectiv: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Făgăraș - aproximativ 390 m; 

− Față de cel mai apropiat curs de apă – râul Racovița - aproximativ 250 m. 

În proximitatea amplasamentului propus pentru realizarea investițiilor sus-menționate nu sunt 

situate arii naturale protejate.  

Toate operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului se vor realiza în spații închise, 

impermeabilizate, racordate la sisteme de filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor 

uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o stație de epurare pe amplasament. Este important a 

fi înțeles faptul că instalațiile propuse a fi realizate nu presupun construirea unui depozit de 

deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. 
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Figura 8-7 Amplasament propus Făgăraș – alternativa C 

ST, SC în Rupea 2 

În alternativa C, amplasamentul propus pentru realizarea stației de transfer este situat într-un 

areal din extravilanul teritoriului administrativ al orașului Rupea și acoperă aproximativ 5 ha. 

Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță față de zonele de intravilan, pe un 

teren care actualmente are funcțiune de teren arabil. În ceea ce privește situarea în raport cu 

zonele rezidențiale, se precizează următoarele: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Hoghiz, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 2550 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Bogata Olteană, amplasamentul propus este situat 

la aproximativ 3460 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Rupea Gară, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 3900 m. 

Poziționarea la distanțele sus-menționate în raport cu zonele rezidențiale depășește cu mult zona 

de protecție sanitară de 200 m impusă pentru obiectivele de tipul „rampe de transfer deșeuri” 

prin prevederile art. 11 al Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Amplasamentul de 5 ha propus în această alternativă este situat la o distanță minimă de cca 420 

m față de situl de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est.  
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Figura 8-8 Amplasament propus ST Rupea 2 – alternativa C 

 

Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și transfer al deșeurilor se 

vor realiza în spațiu închis. Deșeurile se descarcă direct în containere de unde se transportă la 

CMID. Apa pluvială colectată la nivelul platformei betonate se va va trece printr-un separator de 

hidrocarburi și va fi evacuată în rețeaua de canalizare existentă sau în emisar natural, în funcție 

de soluția optimă identificată în etapa de realizare a proiectului tehnic.  Instalațiile propuse a fi 

realizate nu presupun construirea unui depozit de deșeuri, astfel încât nu se va realiza 

depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. Singurul depozit de deșeuri la nivelul județului va 

fi în continuare cel existent la Săcele, actualmente aflat în etapa de deschidere a celulei de 

depozitare nr. 4. 

CMID Săcele 

În această alternativă studiată, amplasamentul propus pentru realizarea centrului de 

management integrat al deșeurilor este situat într-un areal din extravilanul teritoriului 

administrativ al municipiului Săcele. Suprafața de teren pe care se are în vedere realizarea CMID 

este în vecinătatea depozitului ecologic FIN-ECO, la est de acesta, spre cursul de apă Durbav și 

respectiv la sudul depozitului.  

Amplasamentul propus este format din două suprafețe de teren delimitate de un drum agricol și 

care se învecinează cu următoarele: 

− La nord terasamentul înalt de 7-8 m, pe care se află linia ferată care deservește CET 

Brașov, depoul Stației Brașov Triaj; 

− La sud sunt terenuri agricole și drumuri cu destinație agricolă, , iar la o distanță de 450 m 

se află centura de ocolire a municipiului Brașov; 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

227 

− La est este cursul de apă Durbav; 

− La vest este amplasamentul depozitului ecologic FIN-ECO și terenuri agricole. 

 

Figura 8-9 Amplasament propus CMID Săcele – alternativa C 

 

Suprafață marcată cu cifra 1, care acoperă aproximativ 5 ha, reprezintă un teren aflat în 

proprietatea primăriei municipiului Săcele, în timp ce suprafața de teren marcată cu cifra 2, care 

acoperă aproximativ 20 ha este reprezentată de terenuri private. Astfel, în eventualitatea în care 

se dovedește că alternativa C reprezintă varianta optimă din punctul de vedere al impactului 

asupra mediului, se vor face demersuri pentru achiziția de către titularul planului județean de 

gestionare a deșeurilor a terenurilor private. 

La momentul actual depozitul ecologic existent la vest, respectiv nord de terenurile vizate este în 

etapa de deschidere a celei de-a patra celule de depozitare. Avantajul acestei locații constă în 

faptul că materialul similar compostului (CLO) rezultat în urma tratării la CMID, care va fi folosit 

ca strat de acoperire a deșeurilor la depozit, ar trebui transportat pe o distanță foarte mică la 

depozitul existent, scăzând astfel emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibililor 

transport. În ceea ce privește situarea în raport cu zonele rezidențiale, se precizează faptul că 

amplasamentul vizat se situează la o distanță de peste 1 km față de zonele construite cu funcțiune 

de locuire. 

Sub aspectul amplasării în raport cu ariile naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată 

față de este ROSCI0120 Muntele Tâmpa, situat la aproximativ 3,8 km în linie dreaptă, spre sud-

vest. Având în vedere distanța mare față de aria protejată, precum și faptul că aceasta din urmă 

se află în partea opusă față de intravilanul construit al municipiului Brașov, nu există premise ale 
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unui potențial impact semnificativ negativ cauzat de realizarea și funcționarea centrului de 

management integral al deșeurilor. 

Operațiunile realizate la nivelul amplasamentului, de descărcare și tratare a deșeurilor se vor 

desfășura în spațiu închis. Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și 

tratare a deșeurilor se vor realiza în spații închise, impermeabilizate, racordate la sisteme de 

filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o 

stație de epurare pe amplasament.    

Este important de precizat faptul că indiferent de care va fi amplasamentul propus al centrului 

de management integrat al deșeurilor în alternativele propuse ale PJGD, depozitarea deșeurilor 

se va realiza doar pe amplasamentul depozitului ecologic FIN-ECO, actualmente aflat în procesul 

de deschidere a celei de-a patra celule de deșeuri. 

 

Descrierea alternativei D 

Instalațiile care alcătuiesc alternativa D de amenajare sunt următoarele: 

− CMID Făgăraș: Stație de sortare a deșeurilor (7.500 t/an), stație de compostare în sistem 

închis a biodeșeurilor (10.500 t/an) și stație de tratare mecanică cuplată cu biouscare 

(11.500 t/an) pe un amplasament comun la Făgăraș; 

− Stație de transfer al deșeurilor cu capacitatea de 7.300 an/an pe un amplasament comun 

Rupea 2; 

− Centru de management integrat al deșeurilor central, pe amplasamentul Prejmer cu 

o stație de sortare cu capacitatea de 45.000 tone/an; 

o stație de compostare deșeuri verzi cu capacitatea de 2550 tone/an; 

o instalație de digestie anaerobă cu capacitatea de 69.000 tone/an ; 

o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie anaerobă  de 67.700 tone/an ; 

− Centre de aport voluntar (CAV) pentru fluxuri speciale de deșeuri (periculoase, 

voluminoase, DEEE) la Brașov, Făgăraș, Rupea 1, Săcele, Codlea, Râșnov, Zărnești, Predeal, 

Victoria. 

SS, SC, TMB cu biouscare Făgăraș 

Amplasamentul propus pentru stațiile de sortare, de compostare și de tratare mecano-biologică 

cu biouscare din Făgăraș este situat într-o zonă cu funcțiune industrială (PUZ aprobat Stație de 

sortare și tratare mecano-biologică). Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță 

față de zonele rezidențiale, respectiv: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Făgăraș - aproximativ 390 m; 

− Față de cel mai apropiat curs de apă – râul Racovița - aproximativ 250 m. 

În proximitatea amplasamentului propus pentru realizarea investițiilor sus-menționate nu sunt 

situate arii naturale protejate.  
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Toate operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului se vor realiza în spații închise, 

impermeabilizate, racordate la sisteme de filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor 

uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o stație de epurare pe amplasament. Este important a 

fi înțeles faptul că instalațiile propuse a fi realizate nu presupun construirea unui depozit de 

deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. 

 

Figura 8-10 Amplasament propus Făgăraș – alternativa D 

 

ST, SC în Rupea 2 

În alternativa D amplasamentul propus pentru realizarea stației de transfer este situat într-un 

areal din extravilanul teritoriului administrativ al orașului Rupea și acoperă aproximativ 5 ha. 

Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță față de zonele de intravilan, pe un 

teren care actualmente are funcțiune de teren arabil. În ceea ce privește situarea în raport cu 

zonele rezidențiale, se precizează următoarele: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Hoghiz, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 2550 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Bogata Olteană, amplasamentul propus este situat 

la aproximativ 3460 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Rupea Gară, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 3900 m. 
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Poziționarea la distanțele sus-menționate în raport cu zonele rezidențiale depășește cu mult zona 

de protecție sanitară de 200 m impusă pentru obiectivele de tipul „rampe de transfer deșeuri” 

prin prevederile art. 11 al Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Amplasamentul de 5 ha propus în această alternativă este situat la o distanță minimă de cca 420 

m față de situl de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est.  

 

Figura 8-11 Amplasament propus ST Rupea 2 – alternativa D 

 

Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și transfer al deșeurilor se 

vor realiza în spațiu închis. Deșeurile se descarcă direct în containere de unde se transportă la 

CMID. Compostarea deșeurilor verzi din parcuri este singurul proces care se va desfășura în spațiu 

deschis, pe o platformă de beton impermeabilizată, la nivelul căreia se va colecta lichidul rezultat 

din procesul de compostare și refolosit la umectarea brazdelor de compost. Apa pluvială 

colectată la nivelul platformei betonate se va va trece printr-un separator de hidrocarburi și va fi 

evacuată în rețeaua de canalizare existentă sau în emisar natural, în funcție de soluția optimă 

identificată în etapa de realizare a proiectului tehnic.  Instalațiile propuse a fi realizate nu 

presupun construirea unui depozit de deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor 

pe acest amplasament. Singurul depozit de deșeuri la nivelul județului va fi în continuare cel 

existent la Săcele, actualmente aflat în etapa de deschidere a celulei de depozitare nr. 4. 

CMID Prejmer 

În această alternativă studiată, amplasamentul propus pentru realizarea centrului de 

management integrat al deșeurilor este situat într-un areal din extravilanul teritoriului 

administrativ al comunei Prejmer.  
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Amplasamentul propus este format dintr-o suprafață de teren delimitată de un drum agricol și 

care se învecinează cu următoarele: 

− La nord, teren agricol privat; 

− La sud sunt terenuri agricole și drumuri cu destinație agricolă; 

− La est este un drum de exploatație DE 2716; 

− La vest sunt terenuri agricole. 

 

Figura 8-12 Amplasament propus CMID Prejmer – alternativa D 

 

Terenul, care acoperă aproximativ 13 ha are regimul juridic de proprietate privată. Astfel, în 

eventualitatea în care se dovedește că alternativa D reprezintă varianta optimă din punctul de 

vedere al impactului asupra mediului, se vor face demersuri pentru achiziția de către titularul 

planului județean de gestionare a deșeurilor a acestui teren. 

Sub aspectul amplasării în raport cu ariile naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată 

față de amplasament este RONPA0275 Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer situat la o 

distanță de aproximativ 2,8 km în linie dreapta, spre nord. Având în vedere distanța mare față de 

aria protejată, nu există premise ale unui potențial impact semnificativ negativ cauzat de 

realizarea și funcționarea centrului de management integral al deșeurilor 

Operațiunile realizate la nivelul amplasamentului, de descărcare și tratare a deșeurilor se vor 

desfășura în spațiu închis. Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și 

tratare a deșeurilor se vor realiza în spații închise, impermeabilizate, racordate la sisteme de 
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filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o 

stație de epurare pe amplasament.    

 

Descrierea alternativei E 

Instalațiile care alcătuiesc alternativa D de amenajare sunt următoarele: 

− CMID  vestic (Făgăraș/Beclean): Stație de sortare a deșeurilor (7.500 t/an), stație de 

compostare în sistem închis a biodeșeurilor (10.500 t/an) și stație de tratare mecanică 

cuplată cu biouscare (11.500 t/an) pe un amplasament comun la Beclean; 

− Stație de transfer al deșeurilor cu capacitatea de 7.300 an/an pe un amplasament comun 

Rupea 2; 

− Centru de management integrat al deșeurilor central, pe amplasamentul Prejmer cu 

o stație de sortare cu capacitatea de 45.000 tone/an; 

o stație de compostare deșeuri verzi cu capacitatea de 2550 tone/an; 

o instalație de digestie anaerobă cu capacitatea de 69.000 tone/an ; 

o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie anaerobă  de 67.700 tone/an ; 

− Centre de aport voluntar (CAV) pentru fluxuri speciale de deșeuri (periculoase, 

voluminoase, DEEE) la Brașov, Făgăraș, Rupea 1, Săcele, Codlea, Râșnov, Zărnești, Predeal, 

Victoria. 

SS, SC, TMB cu biouscare Făgăraș /Beclean 

Amplasamentul propus pentru stațiile de sortare, de compostare și de tratare mecano-biologică 

cu biouscare este situat pe un teren înclinat, în extravilanul comunei Beclean, la distanță de cca 

253 m de ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și la cca 508 m de ariile suprapuse ROSPA0003 Avrig 

– Scorei – Făgăraș și ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtinaciu. Suprafața de teren avută în 

vedere este situată la distanță față de zonele rezidențiale, respectiv: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Făgăraș - aproximativ 1309 m (în linie dreaptă); 

distanța la cota terenului este semnificativ mai mare; 

− Față de cel mai apropiat curs de apă – râul Olt - aproximativ 550 m. 

− Față de cea mai apropiată locuință din Beclean  - aproximativ 2356 (în linie dreaptă); 

distanța la cota terenului este semnificativ mai mare; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Calbor – aproximativ 2394 m (în linie dreaptă); 

distanța la cota terenului este semnificativ mai mare. 

Toate operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului se vor realiza în spații închise, 

impermeabilizate, racordate la sisteme de filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor 

uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o stație de epurare pe amplasament. Este important a 

fi înțeles faptul că instalațiile propuse a fi realizate nu presupun construirea unui depozit de 

deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor pe acest amplasament. 
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Figura 8-13 Amplasament propus Făgăraș /Beclean – alternativa E 

 

ST, SC în Rupea 2 

În alternativa E amplasamentul propus pentru realizarea stației de transfer este situat într-un 

areal din extravilanul teritoriului administrativ al orașului Rupea și acoperă aproximativ 5 ha. 

Suprafața de teren avută în vedere este situată la distanță față de zonele de intravilan, pe un 

teren care actualmente are funcțiune de teren arabil. În ceea ce privește situarea în raport cu 

zonele rezidențiale, se precizează următoarele: 

− Față de cea mai apropiată locuință din Hoghiz, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 2550 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Bogata Olteană, amplasamentul propus este situat 

la aproximativ 3460 m; 

− Față de cea mai apropiată locuință din Rupea Gară, amplasamentul propus este situat la 

aproximativ 3900 m. 

Poziționarea la distanțele sus-menționate în raport cu zonele rezidențiale depășește cu mult zona 

de protecție sanitară de 200 m impusă pentru obiectivele de tipul „rampe de transfer deșeuri” 

prin prevederile art. 11 al Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Amplasamentul de 5 ha propus în această alternativă este situat la o distanță minimă de cca 420 

m față de situl de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est.  
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Figura 8-14 Amplasament propus ST Rupea 2 – alternativa E 

 

Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și transfer al deșeurilor se 

vor realiza în spațiu închis. Deșeurile se descarcă direct în containere de unde se transportă la 

CMID. Compostarea deșeurilor verzi din parcuri este singurul proces care se va desfășura în spațiu 

deschis, pe o platformă de beton impermeabilizată, la nivelul căreia se va colecta lichidul rezultat 

din procesul de compostare și refolosit la umectarea brazdelor de compost. Apa pluvială 

colectată la nivelul platformei betonate se va va trece printr-un separator de hidrocarburi și va fi 

evacuată în rețeaua de canalizare existentă sau în emisar natural, în funcție de soluția optimă 

identificată în etapa de realizare a proiectului tehnic.  Instalațiile propuse a fi realizate nu 

presupun construirea unui depozit de deșeuri, astfel încât nu se va realiza depozitarea deșeurilor 

pe acest amplasament. Singurul depozit de deșeuri la nivelul județului va fi în continuare cel 

existent la Săcele, actualmente aflat în etapa de deschidere a celulei de depozitare nr. 4. 

CMID Prejmer 

În această alternativă studiată, amplasamentul propus pentru realizarea centrului de 

management integrat al deșeurilor este situat într-un areal din extravilanul teritoriului 

administrativ al comunei Prejmer.  

Amplasamentul propus este format dintr-o suprafață de teren delimitată de un drum agricol și 

care se învecinează cu următoarele: 

− La nord, teren agricol privat; 

− La sud sunt terenuri agricole și drumuri cu destinație agricolă; 

− La est este un drum de exploatație DE 2716; 

− La vest sunt terenuri agricole. 
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Figura 8-15 Amplasament propus CMID Prejmer – alternativa E 

 

Terenul, care acoperă aproximativ 13 ha are regimul juridic de proprietate privată. Astfel, în 

eventualitatea în care se dovedește că alternativa D reprezintă varianta optimă din punctul de 

vedere al impactului asupra mediului, se vor face demersuri pentru achiziția de către titularul 

planului județean de gestionare a deșeurilor a acestui teren. 

Sub aspectul amplasării în raport cu ariile naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată 

față de amplasament este RONPA0275 Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer situat la o 

distanță de aproximativ 2,8 km în linie dreapta, spre nord. Având în vedere distanța mare față de 

aria protejată, nu există premise ale unui potențial impact semnificativ negativ cauzat de 

realizarea și funcționarea centrului de management integral al deșeurilor 

Operațiunile realizate la nivelul amplasamentului, de descărcare și tratare a deșeurilor se vor 

desfășura în spațiu închis. Operațiunile desfășurate la nivelul amplasamentului, de descărcare și 

tratare a deșeurilor se vor realiza în spații închise, impermeabilizate, racordate la sisteme de 

filtrare a emisiilor atmosferice, de colectare a apelor uzate generate. Acestea vor fi tratate într-o 

stație de epurare pe amplasament. 

 

Este important de precizat faptul că indiferent de care va fi amplasamentul propus al centrului 

de management integrat al deșeurilor în alternativele propuse ale PJGD, depozitarea deșeurilor 

se va realiza doar pe amplasamentul depozitului ecologic FIN-ECO, actualmente aflat în 

procesul de deschidere a celei de-a patra celule de deșeuri. 
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8.3.1 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al efectelor în contextul 

schimbărilor climatice 

Având în vedere că toate alternativele de realizare a PJGD asociază un impact pozitiv în contextul 

schimbărilor climatice, criteriile care vor fi luate în considerare la evaluarea efectelor în raport cu 

acest factor de mediu sunt distanțele necesar a fi parcurse în vederea tratării și eliminării 

deșeurilor și distanța față de zonele locuite. 

Alternativa 0 – neimplementarea PJGD  

Domeniul ”deșeuri” contribuie la totalul de emisii de gaze cu efect de seră, în principal prin 

emisiile de CO2 și CH4, datorită faptului că cea mai mare parte a deșeurilor produse sunt eliminate 

prin depozitare. 

Dacă nu se implementează PJGD această situație probabil se va menține, atât la nivelul etapei de 

colectare a deșeurilor prin menținerea ritmului de colectare actual, respectiv a colectării selective 

reduse a deșeurilor biodegradabile (care este principala categorie d, cât e deșeuri generatoare 

de emisii atmosferice prin descompunere) în vederea tratării lor, cât mai ales în cadrul etapei 

eliminării lor, chiar și în depozite conforme de deșeuri.  

Contribuția domeniului „deșeuri” la totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național, din 

2015 este de 5,02%. Aceasta se datorează faptului că cea mai mare parte a deşeurilor generate 

sunt eliminate prin depozitare. Alte surse de poluare a aerului sunt reprezentate de: 

− arderi necontrolate de deșeuri pe depozite neconforme; 

− nerespectarea frecvenței de colectare a deșeurilor; 

− folosirea de mașini de transport sau terasiere învechite. 

În vederea analizării alternativelor PJGD în ceea ce privește schimbările climatice, emisiile de gaze 

cu efect de seră (CO2, CH4, N2O) sunt considerate cele mai relevante pentru gestionarea 

deşeurilor. Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră au fost realizate conform Metodologiei 

de elaborare a PJGD și sunt redate mai jos. Conform metodologiei menționate, pentru fiecare 

modalitate de gestionare a deșeurilor generate este stabilit un factor de emisii/tonă, iar în funcție 

de activitatea de gestionare și de cantitatea de deșeuri generată și tratată, au fost calculate 

emisiile nete anuale de mai jos. 

Tabel 8-10 Emisii medii nete anuale de CO2e pentru Alternativa „zero” 

Denumire 
emisii totale 
medii anuale 

(tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit conform 49.084,41 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate direct la 
incinerare 

537,26 

Biodeseuri colectate separat și compostate (aerob) 1,57 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -49.262,36 
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Denumire 
emisii totale 
medii anuale 

(tone CO2e/an) 

TOTAL 360,88 

 

Alternativa A – CMID Codlea și ST Rupea 1 

Conform metodologiei menționate, pentru fiecare modalitate de gestionare a deșeurilor 

generate este stabilit un factor de emisii/tonă, iar în funcție de activitatea de gestionare și de 

cantitatea de deșeuri generată și tratată, au fost calculate emisiile nete anuale din tabelul de mai 

jos. 

Tabel 8-11 Emisii medii anuale nete de CO2e pentru alternativa tehnologică optimă* 

Denumire 
emisii totale 

medii 
 (tone CO2e/an) 

Deşeuri colectate în amestec și eliminate pe depozit 
conforme 

7.120,40 

Deşeuri colectate în amestec, transformate în RDF și transportate direct 
la incinerare 

6.986,61 

Biodeșeuri colectate separat și compostate (aerob) 287,45 

Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob 678,06 

Deşeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -56.447,56 

Deseuri colectate amestecat si tratate in TMB cu 
tratare aeroba si depozitarea deseului tratat 

2.668,15 

TOTAL -38.706,87 
*Emisiile calculate în tabelul de mai sus sunt asociate procesului de tratare și sunt identice pentru toate 

alternativele de amplasament studiate. Prin urmare, aspectele care vor departaja cele 4 alternative de 

amplasament studiate sunt cele care rezultă din activitatea de transport al deșeurilor, care diferă de la 

un amplasament la altul. 

 

Pe lângă cantitatea propriu-zisă de deșeuri, transportul deșeurilor este o operațiune care 

asociază emisii de gaze cu efect de seră din arderea combustibililor. Materialul similar 

compostului (CLO) obținut în urma tratării deșeurilor reziduale în instalațiile aflate la CMID și la 

instalațiile de la Făgăraș poate fi folosit ca strat de acoperire a deșeurilor la depozitul ecologic 

existent. Acest lucru presupune transportul acestui material de la CMID și de la Făgăraș către 

depozitul conform de la Săcele.  

De asemenea, trebuie menționat că la amplasamentul de la Codlea (CMID) vor ajunge deșeurile 

colectate din municipiul Brașov (cel mai mare generator de deșeuri). Prin urmare, transportul 

acestora din Brașov până la amplasamentul de la Codlea (distantă de aproximativ 20 km) va fi 

asociat de asemenea unei cantități semnificative de emisii GES. 
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Pentru instalațiile de la Făgăraș au fost luate în calcul mai multe ipoteze, astfel încât să fie redus 

necesarul de transport al deșeurilor și să fie atinsă eficiența optimă în gestionarea deșeurilor în 

contextul actual al schimbărilor climatice. În prima versiune a PJGD la Făgăraș au fost propuse 

doar realizarea unei stații de transfer, a unei stații de compostare și a unui centru de aport 

voluntar. Pentru a evita necesitatea de a transporta cantitățile de deșeuri spre CMID, în versiunea 

actuală a PJGD, investițiile la Făgăraș au fost gândite astfel încât să asigure și sortarea și tratarea 

deșeurilor. În această situație, pe amplasamentul studiat va avea loc și sortarea deșeurilor și 

tratarea mecano-biologică prin biouscare a deșeurilor reziduale, operațiuni desfășurate în mediu 

închis. Această abordare reduce semnificativ necesarul de transport al deșeurilor în etapa de 

funcționare, asociind o eficacitate mai crescută în contextul schimbărilor climatice. 

In alternativa A, amplasamentul Rupea 1 acoperă o suprafață de aproximativ 20 ha. Având în 

vedere faptul că operațiunile de transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a 

deșeurilor la nivelul stației de transfer sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi 

afectată de emisiilor atmosferice de la transportul deșeurilor.  

Beneficiile aduse prin implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor care 

permite recuperarea fracțiilor reciclabile și tratarea fracției reziduale contribuie pozitiv 

semnificativ în contextul schimbărilor climatice și exced efectul cauzat de emisiile rezultate din 

transport. 

Alternativa B – CMID Săcele și ST Rupea 1 

Materialul similar compostului (CLO) obținut în urma tratării deșeurilor reziduale în instalațiile 

aflate la CMID și la instalațiile de la Făgăraș se poate folosi ca strat de acoperire a deșeurilor la 

depozitul ecologic existent. Amplasamentul vizat de la Săcele este la o distanță redusă față de 

municipiul Brașov, la nivelul căruia este generată cea mai mare parte a deșeurilor din județ și 

respectiv în imediata apropiere a depozitului ecologic FIN-ECO de la Săcele. Astfel, se poate 

afirma faptul că emisiile de gaze cu efect de seră asociate transportului de deșeuri și al 

materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse de impact mult mai reduse 

comparativ cu cele asociate alternativei A în contextul schimbărilor climatice, având în vedere 

necesarul de transport al deșeurilor generate, respectiv al materialului similar compostului 

necesar a fi depozitat.  

Având în vedere proximitatea depozitului ecologic de la Săcele, este necesar a fi luată în 

considerare evaluarea potențialului impact cumulat asupra calității aerului al activităților de 

depozitare cu activitățile de tratare a deșeurilor desfășurate la viitorul CMID Săcele. În acest sens, 

este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existent este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  
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− la nivelul viitorului centru de management integral al deșeurilor toate operațiunile de 

descărcare și tratare a deșeurilor vor fi realizate în spații închise, dotate cu instalații de 

filtrare a emisiilor atmosferice, prin urmare nu vor genera impact sub forma 

disconfortului olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

Deși vânturile predominante în zona depozitului și a amplasamentului vizat pentru realizarea 

CMID sunt cele din direcția vest și nord-vest, amplasamentul Depresiunii Brașov este unul 

frecvent expus la fenomene de inversiune termică cu efect asupra dispersiei poluanților în aer. 

In alternativa B, amplasamentul Rupea 1 acoperă o suprafață de aproximativ 20 ha și prezintă 

potențiale efecte asupra calității aerului similare cu cele ale alternativei sus-menționate. Având 

în vedere faptul că operațiunile de transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a 

deșeurilor la nivelul stației de transfer sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi 

afectată de emisiilor atmosferice de la transportul deșeurilor.  

Așa cum a fost precizat și anterior, pentru a evita necesitatea de a transporta cantitățile de 

deșeuri spre CMID, în versiunea actuală a PJGD, investițiile la Făgăraș au fost gândite astfel încât 

să asigure și sortarea și tratarea deșeurilor. În această situație, pe amplasamentul studiat va avea 

loc și sortarea deșeurilor și tratarea mecano-biologică prin biouscare a deșeurilor reziduale, 

operațiuni desfășurate în mediu închis. Această abordare reduce semnificativ necesarul de 

transport al deșeurilor în etapa de funcționare, asociind o eficacitate mai crescută în contextul 

schimbărilor climatice pe termen lung. Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat 

într-o zonă industrială și la distanță semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în 

contextul schimbărilor climatice. 

În ciuda impactului asupra calității aerului rezultat ca urmare a activităților de transport și tratare 

a deșeurilor, beneficiile aduse prin implementarea unui sistem de management integrat al 

deșeurilor care permite recuperarea fracțiilor reciclabile și tratarea fracției reziduale contribuie 

pozitiv semnificativ în contextul schimbărilor climatice și exced efectul cauzat de emisiile 

rezultate din transport. 

Alternativa C – CMID Săcele și ST Rupea 2 

Materialul similar compostului (CLO) obținut în urma tratării deșeurilor reziduale în instalațiile 

aflate la CMID și la instalațiile de la Făgăraș se folosește ca strat de acoperire a deșeurilor la 

depozitul ecologic existent. Amplasamentul vizat de la Săcele este la o distanță redusă față de 
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municipiul Brașov, la nivelul căruia este gen, aerată cea mai mare parte a deșeurilor din județ și 

respectiv în imediata apropiere a depozitului ecologic FIN-ECO de la Săcele. Astfel, se poate 

afirma faptul că emisiile de gaze cu efect de seră asociate transportului de deșeuri și al 

materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse de impact mult mai reduse 

comparativ cu cele asociate alternativei A în contextul schimbărilor climatice, având în vedere 

necesarul de transport al deșeurilor generate, respectiv al materialului similar compostului 

necesar a fi depozitat. 

Având în vedere proximitatea depozitului ecologic de la Săcele, este necesar a fi luată în 

considerare evaluarea potențialului impact cumulat asupra calității aerului al activităților de 

depozitare cu activitățile de tratare a deșeurilor desfășurate la viitorul CMID Săcele. În acest sens, 

este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existente este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

Deși vânturile predominante în zona depozitului și a amplasamentului vizat pentru realizarea 

CMID sunt cele din direcția vest și nord-vest, amplasamentul Depresiunii Brașov este unul 

frecvent expus la fenomene de inversiune termică cu efect asupra dispersiei poluanților în aer. 

În alternativa C, amplasamentul Rupea 2 acoperă o suprafață de aproximativ 5 ha și prezintă 

unele avantaje față de propunerea din alternativele A și B printre care concentrarea întregii 

activități pe o suprafață mai redusă de teren și situarea la o distanță mai mare față de zonele 

construite din localitățile Hoghiz și Bogata Olteană. Având în vedere faptul că operațiunile de 

transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a deșeurilor la nivelul stației de transfer 

sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi afectată și în această alternativă, de 

emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibillilor de la transportul deșeurilor.  

În ceea ce privește investițiile de la Făgăraș, acestea produc un efect ca urmare a transportului 

de deșeuri la amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar compostului (CLO) 

rezultat din tratarea mecanică cuplată cu biouscare către CMID și tratării deșeurilor de pe 
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amplasament. Emisiile rezultate din tratarea fracției reziduale vor fi reținute în instalații de 

filtrare, astfel încât impactul funcționării instalațiilor asupra calității aerului este unul redus. 

Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat într-o zonă industrială și la distanță 

semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul schimbărilor climatice. 

În ciuda impactului asupra calității aerului rezultat ca urmare a activităților de transport și tratare 

a deșeurilor, beneficiile aduse prin implementarea unui sistem de management integrat al 

deșeurilor care permite recuperarea fracțiilor reciclabile și tratarea fracției reziduale contribuie 

pozitiv semnificativ în contextul îmbunătățirii calității aerului și exced efectul cauzat de emisiile 

rezultate din transport. 

Alternativa D – CMID Prejmer și ST Rupea 2 

Materialul similar compostului (CLO) obținut în urma tratării deșeurilor reziduale în instalațiile 

aflate la CMID și la instalațiile de la Făgăraș se folosește ca strat de acoperire a deșeurilor la 

depozitul ecologic existent. Amplasamentul vizat de la Prejmer este la o distanță suficient de 

mare față de localitățile Hărman și Prejmer (peste 3 km) și, de asemenea, de depozitul ecologic 

FIN-ECO de la Săcele (peste 5 km). Pe lângă cantitatea propriu-zisă de deșeuri, transportul 

deșeurilor este o operațiune care asociază emisii de gaze cu efect de seră din arderea 

combustibililor. Materialul similar compostului (CLO) obținut în urma tratării deșeurilor reziduale 

în instalațiile aflate la CMID și la instalațiile de la Făgăraș poate fi folosit ca strat de acoperire a 

deșeurilor la depozitul ecologic existent. Acest lucru presupune transportul acestui material de 

la CMID și de la Făgăraș către depozitul conform de la Săcele.  

Astfel, se poate afirma faptul că emisiile de gaze cu efect de seră asociate transportului de deșeuri 

și al materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse de impact mai mari comparativ 

cu cele asociate alternativelor B și C în contextul schimbărilor climatice, având în vedere 

necesarul de transport al deșeurilor generate, respectiv al materialului similar compostului 

necesar a fi depozitat, dar mai mici decât în cazul alternativei A. 

De asemenea, trebuie menționat că la amplasamentul de la Prejmer (CMID) vor ajunge deșeurile 

colectate din municipiul Brașov (cel mai mare generator de deșeuri). Transportul acestora din 

Brașov până la amplasamentul de la Prejmer (distantă de aproximativ 6-7 km) va fi asociat de 

asemenea unei cantități semnificative de emisii GES, semnificativ mai mică decât pentru 

alternativa A, însă relativ mai mare decât pentru alternativele B și C. 

Nu se mai pune problema unui impact asupra calității aerului cumulat cu activitățile desfășurate 

pe depozitul FIN-ECO, având în vedere că distanța dintre amplasamentul propus și depozit este 

suficient de mare. În acest sens, este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existent este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  
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− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

În alternativa D, amplasamentul Rupea 2 acoperă o suprafață de aproximativ 5 ha și prezintă 

unele avantaje față de propunerea din alternativele A și B printre care concentrarea întregii 

activități pe o suprafață mai redusă de teren și situarea la o distanță mai mare față de zonele 

construite din localitățile Hoghiz și Bogata Olteană. Având în vedere faptul că operațiunile de 

transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a deșeurilor la nivelul stației de transfer 

sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi afectată și în această alternativă, de 

emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibillilor de la transportul deșeurilor.  

În ceea ce privește investițiile de la Făgăraș, acestea produc un efect ca urmare a transportului 

de deșeuri la amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar compostului (CLO) 

rezultat din tratarea mecano-biologică cu biouscare către CMID și tratării deșeurilor de pe 

amplasament. Emisiile rezultate din tratarea fracției reziduale vor fi reținute în instalații de 

filtrare, astfel încât impactul funcționării instalațiilor asupra calității aerului este unul redus. 

Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat într-o zonă industrială și la distanță 

semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul schimbărilor climatice. 

În ciuda impactului asupra calității aerului rezultat ca urmare a activităților de transport și tratare 

a deșeurilor, beneficiile aduse prin implementarea unui sistem de management integrat al 

deșeurilor care permite recuperarea fracțiilor reciclabile și tratarea fracției reziduale contribuie 

pozitiv semnificativ în contextul îmbunătățirii calității aerului și exced efectul cauzat de emisiile 

rezultate din transport. 

Alternativa E – CMID Prejmer, CMID Făgăraș/Beclean și ST Rupea 2 

Amplasamentul vizat de la Prejmer este la o distanță suficient de mare față de localitățile Hărman 

și Prejmer (peste 3 km) și, de asemenea, de depozitul ecologic FIN-ECO de la Săcele (peste 5 km), 

iar cel de la Făgăraș/Beclean se află la cca 85 km de depozitul ecologic FIN-ECO. Pe lângă 

cantitatea propriu-zisă de deșeuri, transportul deșeurilor este o operațiune care asociază emisii 

de gaze cu efect de seră din arderea combustibililor. Materialul similar compostului (CLO) obținut 

în urma tratării deșeurilor reziduale în instalațiile aflate la CMID Prejmer și Beclean poate fi folosit 

ca strat de acoperire a deșeurilor la depozitul ecologic existent. Acest lucru presupune 
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transportul acestui material de la CMID Prejmer și respectiv CMID Făgăraș/Beclean către 

depozitul conform de la Săcele.  

Astfel, se poate afirma faptul că emisiile de gaze cu efect de seră asociate transportului de deșeuri 

și al materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse de impact mai mari comparativ 

cu cele asociate alternativelor B, C și D în contextul schimbărilor climatice, având în vedere 

necesarul de transport al deșeurilor generate, respectiv al materialului similar compostului 

necesar a fi depozitat, dar mai mici decât în cazul alternativei A. 

De asemenea, trebuie menționat că la amplasamentul de la Prejmer (CMID) vor ajunge deșeurile 

colectate din municipiul Brașov (cel mai mare generator de deșeuri). Transportul acestora din 

Brașov până la amplasamentul de la Prejmer (distantă de aproximativ 6-7 km) va fi asociat de 

asemenea unei cantități semnificative de emisii GES, semnificativ mai mică decât pentru 

alternativa A, însă relativ mai mare decât pentru alternativele B și C. 

Nu se mai pune problema unui impact asupra calității aerului cumulat cu activitățile desfășurate 

pe depozitul FIN-ECO, având în vedere că distanța dintre amplasamentul propus și depozit este 

suficient de mare. În acest sens, este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existent este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

În alternativa E, amplasamentul Rupea 2 acoperă o suprafață de aproximativ 5 ha și prezintă 

unele avantaje față de propunerea din alternativele A și B printre care concentrarea întregii 

activități pe o suprafață mai redusă de teren și situarea la o distanță mai mare față de zonele 

construite din localitățile Hoghiz și Bogata Olteană. Având în vedere faptul că operațiunile de 

transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a deșeurilor la nivelul stației de transfer 

sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi afectată și în această alternativă, de 

emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibillilor de la transportul deșeurilor.  
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În ceea ce privește investițiile de la Făgăraș/Beclean, acestea produc un efect ca urmare a 

transportului de deșeuri la amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar 

compostului (CLO) rezultat din tratarea mecano-biologică cu biouscare către depozitul ecologic, 

precum și tratării deșeurilor pe amplasament. Emisiile rezultate din tratarea tuturor categoriilor 

de deșeuri vor fi reținute în instalații de filtrare, astfel încât impactul funcționării instalațiilor 

asupra calității aerului este unul redus. Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat 

la distanță semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul schimbărilor 

climatice.  

În ciuda impactului asupra calității aerului rezultat ca urmare a activităților de transport și tratare 

a deșeurilor, beneficiile aduse prin implementarea unui sistem de management integrat al 

deșeurilor care permite recuperarea fracțiilor reciclabile și tratarea fracției reziduale contribuie 

pozitiv semnificativ în contextul îmbunătățirii calității aerului și exced efectul cauzat de emisiile 

rezultate din transport. 

Din punct de vedere al impactului asupra schimbărilor climatice, considerând impactul adus de 

emisiile de GES datorate în principal transportului deșeurilor și  impactului cumulat cu depozitul 

de deșeuri (aspecte care fac diferența între cele 5 alternative), alternativele C și E sunt cele mai 

avantajoase pentru implementare. 

 

8.3.2 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al efectelor asupra calității aerului 

Având în vedere că toate alternativele de realizare a PJGD asociază un impact pozitiv asupra 

calității aerului, criteriile care vor fi luate în considerare la evaluarea efectelor în raport cu acest 

factor de mediu sunt distanțele necesar a fi parcurse în vederea tratării și eliminării deșeurilor și 

distanța față de zonele locuite. 

Alternativa 0 – neimplementarea PJGD  

Principalele surse de impact asupra calității aerului asociate alternativei 0 sunt cele aferente 

modalităților de gestionare a deșeurilor practicate în situația existentă, respectiv sortarea 

parțială a deșeurilor reciclabile și depozitarea deșeurilor rămase în urma acestei sortări. În acest 

sens, calitatea aerului poate fi afectată de procesul de descompunere (fermentație) a deșeurilor 

cu conținut organic depozitate la depozitul de deșeuri existent, dar și de potențialele depozitări 

necontrolate de deșeuri, generatoare de emisii atmosferice cu miros neplăcut.  

În condițiile normale de funcționare a instalațiilor propuse prin cele 3 alternative se apreciază că 

nu vor exista factori de presiune semnificativă asupra calității aerului, ci prin abordarea integrată 

a colectării, tratării și eliminării deșeurilor va scădea presiunea asupra calității aerului. În cele ce 

urmează sunt prezentate de manieră comparativă avantajele și dezavantajele alternativelor 

propuse prin raportare la efectele asupra calității aerului. 

Alternativa A – CMID Codlea și ST Rupea 1 
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Pe lângă cantitatea propriu-zisă de deșeuri, transportul deșeurilor este o operațiune care 

asociază emisii de gaze cu efect de seră din arderea combustibililor. Materialul similar 

compostului (CLO) obținut în urma tratării deșeurilor reziduale în instalațiile aflate la CMID și la 

instalațiile de la Făgăraș se folosește ca strat de acoperire a deșeurilor la depozitul ecologic 

existent. Astfel, având în vedere distanța de aproximativ 20 km a amplasamentului de la Codlea 

față de municipiul Brașov, la nivelul căruia este generată cea mai mare parte a deșeurilor din 

județ și respectiv de aproximativ 25 km față de amplasamentul depozitului ecologic FIN-ECO de 

la Săcele se poate afirma faptul că emisiile atmosferice asociate transportului de deșeuri și al 

materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse de impact asupra calității aerului. Față 

de amplasamentul propus în alternativele B și C, amplasamentul Codlea oferă un avantaj în ceea 

ce privește distanța față de zonele rezidențiale, astfel încât transportul deșeurilor spre CMID și al 

materialului similar compostului (CLO) de la CMID spre depozitul Săcele, cu evitarea facilă a 

zonelor construite. Acest amplasament este situat la o distanță mai mare de zonele de intravilan 

față de cel propus în alternativele B și C, astfel încât presiunea activității de transport asupra 

calității aerului în mediul urban este una mai redusă.  

In alternativa A, amplasamentul Rupea 1 acoperă o suprafață de aproximativ 20 ha, astfel încât 

etapa de realizare va asocia un potențial impact mai mare asupra calității aerului pe plan local, 

fiind necesar a fi amenajată o suprafață de 4 ori mai mare de teren față de cea din alternativa C. 

În etapa de funcționare, având în vedere faptul că operațiunile de transport în autogunoiere și 

cele de descărcare-încărcare a deșeurilor la nivelul stației de transfer sunt desfășurate în mediu 

închis, calitatea aerului poate fi afectată de emisiilor atmosferice de la transportul deșeurilor.  

În ceea ce privește investițiile de la Făgăraș, acestea produc un efect ca urmare a transportului 

de deșeuri la amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar compostului (CLO) 

rezultat din tratarea mecano-biologică cu biouscare către CMID și tratării deșeurilor de pe 

amplasament. Emisiile rezultate din tratarea fracției reziduale vor fi reținute în instalații de 

filtrare, astfel încât impactul funcționării instalațiilor asupra calității aerului este unul redus. 

Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat într-o zonă industrială și la distanță 

semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul de menținere a calității 

aerului. 

Beneficiile aduse prin implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor care 

permite recuperarea fracțiilor reciclabile și tratarea fracției reziduale contribuie pozitiv 

semnificativ în contextul îmbunătățirii calității aerului și exced efectul cauzat de emisiile rezultate 

din transport. 

Alternativa B – CMID Săcele și ST Rupea 1 

În alternativa B, amplasamentul propus pentru realizarea centrului de management integrat al 

deșeurilor este cel din Săcele, din proximitatea depozitului existent FIN-ECO care va deservi 

județul Brașov pe toată perioada de acoperire a PJGD elaborat. Amplasamentul vizat de la Săcele 
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este la o distanță redusă față de municipiul Brașov, la nivelul căruia este generată cea mai mare 

parte a deșeurilor din județ și respectiv în imediata apropiere a depozitului ecologic FIN-ECO de 

la Săcele. Astfel, se poate afirma faptul că emisiile atmosferice asociate transportului de deșeuri 

și al materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse de impact mult mai reduse 

comparativ cu cele asociate alternativei A pe termen lung și în context județean, în schimb pot 

constitui un factor de presiune asupra calității aerului în context local.  

Având în vedere proximitatea depozitului ecologic de la Săcele, este necesar a fi luată în 

considerare evaluarea potențialului impact cumulat asupra calității aerului al activităților de 

depozitare cu activitățile de tratare a deșeurilor desfășurate la viitorul CMID Săcele. În acest sens, 

este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existente este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

Având în vedere aspectele de mai sus, se poate afirma faptul că implementarea CMID va aduce 

o îmbunătățire a calității aerului față de situația actuală pentru arealele din proximitatea 

depozitului ecologic. 

De manieră similară tuturor celorlalte alternative  de amenajare studiate, investițiile de la 

Făgăraș, produc un efect asupra calității aerului ca urmare a transportului de deșeuri la 

amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar compostului (CLO) rezultat din 

tratarea mecano-biologică cu biouscare către CMID și tratării deșeurilor de pe amplasament. 

Emisiile rezultate din tratarea fracției reziduale vor fi reținute în instalații de filtrare, astfel încât 

impactul funcționării instalațiilor asupra calității aerului este unul redus. Faptul că 

amplasamentul propus al instalațiilor este situat într-o zonă industrială și la distanță semnificativă 

de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul de menținere a calității aerului. 

 În alternativa B, amplasamentul Rupea 1 acoperă o suprafață de aproximativ 20 ha, la fel ca în 

alternativa A, astfel încât etapa de realizare va asocia un potențial impact mai mare asupra 

calității aerului pe plan local, fiind necesar a fi amenajată o suprafață de 4 ori mai mare de teren 
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față de cea din alternativa C. În etapa de funcționare, având în vedere faptul că operațiunile de 

transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a deșeurilor la nivelul stației de transfer 

sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi afectată în primul rând de emisiile 

atmosferice de la transportul deșeurilor.  

Beneficiile aduse prin implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor care 

permite recuperarea fracțiilor reciclabile și tratarea fracției reziduale contribuie pozitiv 

semnificativ în contextul îmbunătățirii calității aerului și exced efectul cauzat de emisiile rezultate 

din transport. 

Alternativa C – CMID Săcele și ST Rupea 2 

La fel ca în alternativa B, în alternativa C amplasamentul propus pentru realizarea centrului de 

management integrat al deșeurilor este cel din Săcele, din proximitatea depozitului existent FIN-

ECO care va deservi județul Brașov pe toată perioada de acoperire a PJGD elaborat. 

Amplasamentul vizat de la Săcele este la o distanță redusă față de municipiul Brașov, la nivelul 

căruia este generată cea mai mare parte a deșeurilor din județ și respectiv în imediata apropiere 

a depozitului ecologic FIN-ECO de la Săcele. Astfel, se poate afirma faptul că emisiile atmosferice 

asociate transportului de deșeuri și al materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse 

de impact mult mai reduse comparativ cu cele asociate alternativei A pe termen lung și în context 

județean, în schimb pot constitui un factor de presiune asupra calității aerului în context local.  

Având în vedere proximitatea depozitului ecologic de la Săcele, este necesar a fi luată în 

considerare evaluarea potențialului impact cumulat asupra calității aerului al activităților de 

depozitare cu activitățile de tratare a deșeurilor desfășurate la viitorul CMID Săcele. În acest sens, 

este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existente este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 
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Având în vedere aspectele de mai sus, se poate afirma faptul că implementarea CMID va aduce 

o îmbunătățire a calității aerului față de situația actuală pentru arealele din proximitatea 

depozitului ecologic. 

Investițiile de la Făgăraș produc un efect asupra calității aerului ca urmare a transportului de 

deșeuri la amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar compostului (CLO) 

rezultat din tratarea mecano-biologică cu biouscare către CMID și tratării deșeurilor de pe 

amplasament. Emisiile rezultate din tratarea fracției reziduale vor fi reținute în instalații de 

filtrare, astfel încât impactul funcționării instalațiilor asupra calității aerului este unul redus. 

Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat într-o zonă industrială și la distanță 

semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul de menținere a calității 

aerului. 

Spre deosebire de celelalte alternative propuse, în alternativa C amplasamentul Rupea 2 acoperă 

o suprafață de aproximativ 5 ha, astfel încât etapa de realizare va asocia un potențial impact mai 

redus asupra calității aerului pe plan local, fiind necesar a fi amenajată o suprafață de 4 ori mai 

redusă de teren față de cea din alternativele A și B. În etapa de funcționare, având în vedere 

faptul că operațiunile de transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a deșeurilor 

la nivelul stației de transfer sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi afectată în 

primul rând de emisiile atmosferice de la transportul deșeurilor.  

Alternativa D – CMID Prejmer și ST Rupea 2 

In cazul acestei alternative emisiile atmosferice asociate transportului de deșeuri și al 

materialului rezultat din tratare la CMID vor constitui surse de impact mai mari comparativ cu 

cele asociate alternativelor B și C având în vedere necesarul de transport al deșeurilor generate, 

respectiv al materialului similar compostului necesar a fi depozitat, dar mai mici decât în cazul 

alternativei A. 

De asemenea, trebuie menționat că la amplasamentul de la Prejmer (CMID) vor ajunge deșeurile 

colectate din municipiul Brașov (cel mai mare generator de deșeuri). Transportul acestora din 

Brașov până la amplasamentul de la Prejmer (distantă de aproximativ 6-7 km) va fi asociat de 

asemenea unei cantități semnificative de emisii atmosferice, semnificativ mai mică decât pentru 

alternativa A, însă relativ mai mare decât pentru alternativele B și C. 

Nu se mai pune problema unui impact asupra calității aerului cumulat cu activitățile desfășurate 

pe depozitul FIN-ECO, având în vedere că distanța dintre amplasamentul propus și depozit este 

suficient de mare. În acest sens, este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existente este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 
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fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

Investițiile de la Făgăraș produc un efect asupra calității aerului ca urmare a transportului de 

deșeuri la amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar compostului (CLO) 

rezultat din tratarea mecano-biologică cu biouscare către CMID și tratării deșeurilor de pe 

amplasament. Emisiile rezultate din tratarea fracției reziduale vor fi reținute în instalații de 

filtrare, astfel încât impactul funcționării instalațiilor asupra calității aerului este unul redus. 

Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat într-o zonă industrială și la distanță 

semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul de menținere a calității 

aerului. 

Spre deosebire de celelalte alternative propuse, în alternativa D amplasamentul Rupea 2 acoperă 

o suprafață de aproximativ 5 ha, astfel încât etapa de realizare va asocia un potențial impact mai 

redus asupra calității aerului pe plan local, fiind necesar a fi amenajată o suprafață de 4 ori mai 

redusă de teren față de cea din alternativele A și B. În etapa de funcționare, având în vedere 

faptul că operațiunile de transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a deșeurilor 

la nivelul stației de transfer sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi afectată în 

primul rând de emisiile atmosferice de la transportul deșeurilor.  

 

Alternativa E – CMID Prejmer, CMID Făgăraș/Beclean și ST Rupea 2 

In cazul acestei alternative emisiile atmosferice asociate transportului de deșeuri și al 

materialului rezultat din tratare la CMID-uri vor constitui surse de impact mai mari comparativ 

cu cele asociate alternativelor B și C având în vedere necesarul de transport al deșeurilor 

generate, respectiv al materialului similar compostului necesar a fi depozitat, dar mai mici decât 

în cazul alternativei A. 

De asemenea, trebuie menționat că la amplasamentul de la Prejmer (CMID) vor ajunge deșeurile 

colectate din municipiul Brașov (cel mai mare generator de deșeuri). Transportul acestora din 

Brașov până la amplasamentul de la Prejmer (distantă de aproximativ 6-7 km) va fi asociat de 

asemenea unei cantități semnificative de emisii atmosferice, semnificativ mai mică decât pentru 

alternativa A, însă relativ mai mare decât pentru alternativele B și C. 
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Nu se mai pune problema unui impact asupra calității aerului cumulat cu activitățile desfășurate 

pe depozitul FIN-ECO, având în vedere că distanța dintre amplasamentul propus și depozit este 

suficient de mare. În acest sens, este necesar a fi făcute câteva precizări: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existente este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 

− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

Investițiile de la Făgăraș/Beclean produc un efect asupra calității aerului ca urmare a 

transportului de deșeuri la amplasamentul instalațiilor și de transportul materialului similar 

compostului (CLO) rezultat din tratarea mecano-biologică cu biouscare către  depozit și tratării 

deșeurilor de pe amplasament. Emisiile rezultate din tratarea tuturor categoriilor de deșeuri vor 

fi reținute în instalații de filtrare, astfel încât impactul funcționării instalațiilor asupra calității 

aerului este unul redus. Faptul că amplasamentul propus al instalațiilor este situat la distanță 

semnificativă de zonele rezidențiale, conferă un avantaj în contextul de menținere a calității 

aerului. 

Spre deosebire de celelalte alternative propuse, în alternativa E amplasamentul Rupea 2 acoperă 

o suprafață de aproximativ 5 ha, astfel încât etapa de realizare va asocia un potențial impact mai 

redus asupra calității aerului pe plan local, fiind necesar a fi amenajată o suprafață de 4 ori mai 

redusă de teren față de cea din alternativele A și B. În etapa de funcționare, având în vedere 

faptul că operațiunile de transport în autogunoiere și cele de descărcare-încărcare a deșeurilor 

la nivelul stației de transfer sunt desfășurate în mediu închis, calitatea aerului poate fi afectată în 

primul rând de emisiile atmosferice de la transportul deșeurilor.  

Din punct de vedere al impactului asupra aerului, considerând impactul adus de emisiile 

atmosferice datorate transportului deșeurilor dar și apropierii de depozitul FIN-ECO (aspecte 

care face diferența între cele 5 alternative), alternativa C prezintă avantaje pentru 

implementare. 
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8.3.3 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al efectelor asupra calității apelor 

de suprafață și subterane 

Având în vedere că toate alternativele de realizare a PJGD asociază un impact pozitiv asupra stării 

apelor de suprafață și subterane prin implementarea facilităților de colectare, sortare și tratare 

a deșeurilor, criteriile care vor fi luate în considerare la evaluarea alternativelor în raport cu acest 

factor de mediu sunt distanța în raport cu corpurile de apă, potențiala inundabilitate a 

amplasamentelor studiate, precum și starea ecologică a corpurilor de apă din proximitate. 

Alternativa 0 – neimplementarea PJGD  

În cazul depozitelor de deşeuri conforme, precum cel existent la nivelul județului, sursele 

potențiale afectarea calității apelor de suprafață și a celor subterane sunt: 

− infiltrarea accidentală a levigatului în apele de suprafaţă şi subterane. Levigatul fiind 

încărcat cu elemente generatoare de eutrofizare (N, P, K) sau poluanţi chimici cum ar fi 

urme de metale grele sau alţi compuşi chimici cu potenţial poluator; 

− evacuarea apelor pluviale infestate şi a apelor tehnologice rezultate de la instalațiile de 

gestionare a deșeurilor netratate corespunzător în receptori naturali sau în rețele publice 

de canalizare. 

Totodată, depozitarea necontrolată a deșeurilor constituie o sursă potențială de poluare a apelor 

subterane și de suprafață prin levigatul scurs din deșeurile descompuse sub acțiunea factorilor 

climatici. De altfel, impactul produs de depozitarea necontrolată a deșeurilor asupra calității 

apelor este unul negativ semnificativ. 

Investițiile propuse în alternativele de amplasament studiate sunt situate în Depresiunea 

Brașovului și în Depresiunea Făgăraș, corpurile de apă subterană cu care se suprapun acestea 

fiind ROOT02 – Depresiunea Brașov și ROOT07 – Depresiunea Făgăraș. În momentul elaborării 

prezentului studiu, în conformitate cu prevederile Planului de Management al Bazinului 

Hidrografic Olt 2016-2021, starea chimică a ambelor corpuri de apă subterană este una bună, 

acestea aflându-se în stare bună și din punct de vedere cantitativ. Apele corpului de apă ROTO02 

sunt bicarbonat calcice. Varianția relativ mică a chimismului apelor este dată de prezența ionilor 

de Mg, Cl, SO4 și Na. În ceea ce privește chimisul apelor corpului de apă ROOT07, acestea sunt de 

tipul bicarbonato-sulfato-calcico-magneziene sau sodice. 

Corpurile de apă de suprafață în proximitatea cărora sunt propuse instalații de tratare a 

deșeurilor sunt reprezentate de:  

− Racovița – izvoare – confluență Olt, RORW8.1.98_B1, care delimitează la vest 

amplasamentul vizat la Făgăraș; 

− Bârsa – amonte localitatea Zărnești – confluență Olt, RORW8.1.50_B2, situat la est de 

amplasamentul vizat la Codlea; 
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− Durbav – izvoare – confluență Ghimbășel, RORW8.1.50.6.4_B1, care delimitează la est 

amplasamentul propus Săcele; 

− Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila, RORW8.1_B6, situat la sud 

de amplasamentele Rupea 1 și Rupea 2. 

Din punctul de vedere al stării chimice, toate cele 4 corpuri de apă se află în stare chimică bună. 

Din punctul de vedere al stării ecologice sau al potențialului ecologic, acestea se prezintă după 

cum urmează: 

− Racovița – izvoare – confluență Olt, RORW8.1.98_B1 se află în stare ecologică bună; 

− Bârsa – amonte localitatea Zărnești – confluență Olt, RORW8.1.50_B2 și Durbav – izvoare 

– confluență Ghimbășel, RORW8.1.50.6.4_B1, prezintă o stare ecologică moderată; 

− Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila, RORW8.1_B6, corp de apă 

puternic modificat, prezintă potențial ecologic moderat. 

În cadrul Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt 2016-2021 au fost propuse mai 

multe măsuri ale căror efecte pot contribui și la îmbunătățirea stării ecologice. Una dintre aceste 

măsuri este propusă pe corpul de apă al Oltului pe sectorul din aval de Bogata Olteană, aflat în 

vecinătatea amplasamentelor vizate la Rupea, care presupune restaurarea zonelor umede. 

Pentru ca presiunea depozitării necontrolate a deșeurilor să fie semnificativ redusă sau chiar 

înlăturată, este necesară adoptarea unui sistem integrat de management al deșeurilor. 

În condiții normale de funcționare a instalațiilor propuse prin cele 4 alternative se apreciază că 

nu vor exista factori de presiune semnificativă asupra calității apelor de suprafață și subterane, 

ci prin abordarea integrată a colectării, tratării și eliminării deșeurilor se va elimina o parte 

semnificativă din factorii de presiune asupra calității apelor. În cele ce urmează sunt prezentate 

avantajele și dezavantajele alternativelor de mediu studiate având în vedere potențialele efecte 

asupra calității apelor de suprafață și a celor subterane. 

Alternativa A – CMID Codlea și ST Rupea 1 

În ceea ce privește amplasamentul vizat la Făgăraș, acesta este delimitat la vest de corpul de apă 

Racovița – izvoare – confluență Olt, aflat în stare chimică și ecologică bună. Corpul de apă 

traversează pe direcția sud-nord întreaga zonă industrială a municipiului Făgăraș. În condiții 

normale de funcționare a instalațiilor propuse, acestea nu vor constitui factori de presiune asupra 

calității corpului de apă de suprafață. 

Amplasamentul CMID propus la Codlea este situat pe malul stâng al corpului de apă Bârsa – 

amonte localitatea Zărnești – confluență Olt, în amonte de localitatea Codlea. Situarea în 

proximitatea albiei minore a cursului de apă oferă o anumită vulnerabilitate amplasamentului în 

raport cu fenomele de inundație. Pentru validarea oportunității de amenajare a acestui 

amplasament sunt necesare investigații suplimentare privind inundabilitatea suprafeței de teren 

la debite cu probabilitate redusă de producere. Acest aspect este cu atât mai important cu cât 
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starea ecologică a corpului de apă este actualmente una moderată, iar în avalul amplasamentului 

este un sit de interes comunitar care depinde de calitatea bună a apei. 

Stația de transfer de la Rupea 1 în acest scenariu studiat sunt situate la o distanță de aproximativ 

150 m de corpul de apă Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila. Acest corp 

de apă este unul puternic modificat și potențialul său ecologic este considerat a fi unul moderat. 

Pentru a permite atingerea unui potențial ecologic bun, una dintre măsurile propuse în PMBH Olt 

a fost restaurarea zonelor umede din aval de Bogata Olteană. Deși amplasamentele precise ale 

implementării acestei măsuri nu au fost identificate, pentru a nu se constitui ca impediment în 

realizarea măsurii, este recomandată creșterea distanței față de albia Oltului, cu atât mai mult cu 

cât sectorul de curs de apă situat la 111 m sud de amplasament este aflat sub regim de protecție 

a florei și faunei sălbatice, făcând parte din situl de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-

Est. 

Alternativa B – CMID Săcele și ST Rupea 1 

Amplasamentul vizat pentru realizarea investițiilor la Făgăraș este identic cu cel propus în 

alternativa A și este delimitat la vest de corpul de apă Racovița – izvoare – confluență Olt, aflat 

în stare chimică și ecologică bună. Corpul de apă traversează pe direcția sud-nord întreaga zonă 

industrială a municipiului Făgăraș. În condiții normale de funcționare a instalațiilor propuse, 

acestea nu vor constitui factori de presiune asupra calității corpului de apă de suprafață. 

În alternativa B centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în 

proximitatea depozitului ecologic existent de la Săcele. Amplasamentul vizat în această 

alternativă este delimitat în partea de est de corpul de apă de suprafață Durbav – izvoare – 

confluență Ghimbășel. Starea chimică a corpului de apă este una bună, în timp ce starea ecologică 

a acestuia este una moderată. De manieră similară amplasamentului de la Codlea și acesta va 

trebui studiat sub aspectul pretabilității în raport cu expunerea la fenomene de inundații.  

Stația de transfer de la Rupea 1 în alternativa B sunt situate la o distanță de aproximativ 150 m 

de corpul de apă Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila. Corpul de apă 

anterior menționat este unul puternic modificat și se află într-o stare ecologică moderată. Pentru 

a permite atingerea unui potențial ecologic bun, una dintre măsurile propuse în PMBH Olt a fost 

restaurarea zonelor umede din aval de Bogata Olteană. Deși amplasamentele precise ale 

implementării acestei măsuri nu au fost identificate, pentru a nu se constitui ca impediment în 

realizarea măsurii, este recomandată creșterea distanței față de albia Oltului, cu atât mai mult cu 

cât sectorul de curs de apă situat la 111 m sud de amplasament este aflat sub regim de protecție 

a florei și faunei sălbatice, făcând parte din situl de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-

Est. 

Alternativa C – CMID Săcele și ST Rupea 2 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

254 

La fel precum în alternativele anterioare, investițiile propuse la Făgăraș vor fi realizate pe un 

amplasament din zona industrială a municipiului, delimitat la vest de corpul de apă Racovița – 

izvoare – confluență Olt, aflat în stare chimică și ecologică bună. Corpul de apă traversează pe 

direcția sud-nord întreaga zonă industrială a municipiului Făgăraș. În condițiile normale de 

funcționare a instalațiilor propuse, acestea nu vor constitui factori de presiune asupra calității 

corpului de apă de suprafață. 

În alternativa C, centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în 

proximitatea depozitului ecologic existent de la Săcele. Amplasamentul vizat în această 

alternativă este delimitat în partea de est de corpul de apă de suprafață Durbav – izvoare – 

confluență Ghimbășel. Starea chimică a corpului de apă este una bună, în timp ce starea ecologică 

a acestuia este una moderată. De manieră similară amplasamentului de la Codlea și acesta va 

trebui studiat sub aspectul pretabilității în raport cu expunerea la fenomene de inundații.  

Stația de transfer de la Rupea 2 în alternativa C sunt situate la o distanță de aproximativ 460 m 

de corpul de apă Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila. Corpul de apă 

anterior menționat este unul puternic modificat și se află într-o stare ecologică moderată. Pentru 

a permite atingerea unui potențial ecologic bun, una dintre măsurile propuse în PMBH Olt a fost 

restaurarea zonelor umede din aval de Bogata Olteană. Față de amplasamentul Rupea 1, studiat 

în alternativele A și B, acesta este situat la o distanță de 3 ori mai mare față de albia râului, având 

un important avantaj în ceea ce privește prevenirea oricăror efecte negative asupra calității apei. 

Având în vedere distanța dintre amplasamentul de 5 ha și cursul de apă se poate afirma faptul că 

realizarea stației de transfer și a celei de compostare conform propunerii din această alternativă 

nu influențează implementarea măsurilor de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata 

Olteană și nici nu constituie un factor suplimentar de presiune asupra corpului de apă aflat în 

stare ecologică moderată.  

Funcționarea optimă a investițiilor propuse, indiferent de amplasamentul lor, nu asociază 

potențiale efecte negative asupra stării corpurilor de apă subterane. Mai mult decât atât, chiar 

și în situații de potențiale poluări accidentale, apele uzate rezultate din tratarea deșeurilor nu 

sunt de natură a provoca efecte negative semnificative asupra stării corpurilor de apă subterane, 

cu condiția intervenirii prompte pentru remedierea disfuncționalităților cauzatoare de poluare. 

Alternativa D – CMID Prejmer și ST Rupea 2 

La fel precum în alternativele anterioare, investițiile propuse la Făgăraș vor fi realizate pe un 

amplasament din zona industrială a municipiului, delimitat la vest de corpul de apă Racovița – 

izvoare – confluență Olt, aflat în stare chimică și ecologică bună. Corpul de apă traversează pe 

direcția sud-nord întreaga zonă industrială a municipiului Făgăraș. În condițiile normale de 

funcționare a instalațiilor propuse, acestea nu vor constitui factori de presiune asupra calității 

corpului de apă de suprafață. 
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În alternativa D, spre deosebire de celelalte alternative, centrul de management integrat al 

deșeurilor este propus a fi realizat pe un teren care nu se găsește în apropierea vreunui corp de 

apă. Cel mai apropiat corp de apă de suprafață, Tărlung - aval ac. Tărlung- confl. Râu Negru și 

afluenții Gârcin cu ramura mică, Valea Satului, Zizin, Seaca, Valea Popii, Teliu și Dobârlău (cod 

RORW8.1.45.22-B3) se află la sud-est de acest amplasament la o distanță de peste 3500 m. Starea 

chimică a corpului de apă este una bună, la fel ca și starea ecologică a acestuia.  

Stația de transfer de la Rupea 2 în alternativa C sunt situate la o distanță de aproximativ 460 m 

de corpul de apă Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila. Corpul de apă 

anterior menționat este unul puternic modificat și se află într-o stare ecologică moderată. Pentru 

a permite atingerea unui potențial ecologic bun, una dintre măsurile propuse în PMBH Olt a fost 

restaurarea zonelor umede din aval de Bogata Olteană. Față de amplasamentul Rupea 1, studiat 

în alternativele A și B, acesta este situat la o distanță de 3 ori mai mare față de albia râului, având 

un important avantaj în ceea ce privește prevenirea oricăror efecte negative asupra calității apei. 

Având în vedere distanța dintre amplasamentul de 5 ha și cursul de apă se poate afirma faptul că 

realizarea stației de transfer conform propunerii din această alternativă nu influențează 

implementarea măsurilor de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană și nici nu 

constituie un factor suplimentar de presiune asupra corpului de apă aflat în stare ecologică 

moderată.  

Funcționarea optimă a investițiilor propuse, indiferent de amplasamentul lor, nu asociază 

potențiale efecte negative asupra stării corpurilor de apă subterane. Mai mult decât atât, chiar 

și în situații de potențiale poluări accidentale, apele uzate rezultate din tratarea deșeurilor nu 

sunt de natură a provoca efecte negative semnificative asupra stării corpurilor de apă subterane, 

cu condiția intervenirii prompte pentru remedierea disfuncționalităților cauzatoare de poluare. 

Alternativa E – CMID Prejmer, CMID Făgăraș/Beclean și ST Rupea 2 

Investițiile propuse la Făgăraș/Beclean sunt propuse pe un amplasament aflat la distanța de cca 

550 m de corpul de apă ROLW8.1-B7 (Olt am.ac.Voila,Vistea, Arpaș, Scorei, Avrig si av.ac. 

Racovița - care este și parte a ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu). Corpul de apă anterior 

menționat este unul puternic modificat, cu potențial ecologic moderat și o stare chimică bună. În 

condiții normale de funcționare a instalațiilor propuse, acestea nu vor constitui factori de 

presiune asupra calității corpului de apă de suprafață, pentru că de pe acest amplasament nu se 

propune evacuarea de ape uzate, ci doar ape pluviale potențial curate. 

În alternativa E, ca și la alternativa D, centrul de management integrat al deșeurilor Prejmer este 

propus a fi realizat pe un teren care nu se găsește în apropierea vreunui corp de apă. Cel mai 

apropiat corp de apă de suprafață, Tărlung - aval ac. Tărlung- confl. Râu Negru și afluenții Gârcin 

cu ramura mică, Valea Satului, Zizin, Seaca, Valea Popii, Teliu și Dobârlău (cod RORW8.1.45.22-

B3) se află la sud-est de acest amplasament la o distanță de peste 3500 m. Starea chimică a 

corpului de apă este una bună, la fel ca și starea ecologică a acestuia.  
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Stația de transfer de la Rupea 2 în alternativa C sunt situate la o distanță de aproximativ 460 m 

de corpul de apă Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila. Corpul de apă 

anterior menționat este unul puternic modificat și se află într-o stare ecologică moderată. Pentru 

a permite atingerea unui potențial ecologic bun, una dintre măsurile propuse în PMBH Olt a fost 

restaurarea zonelor umede din aval de Bogata Olteană. Față de amplasamentul Rupea 1, studiat 

în alternativele A și B, acesta este situat la o distanță de 3 ori mai mare față de albia râului, având 

un important avantaj în ceea ce privește prevenirea oricăror efecte negative asupra calității apei. 

Având în vedere distanța dintre amplasamentul de 5 ha și cursul de apă se poate afirma faptul că 

realizarea stației de transfer conform propunerii din această alternativă nu influențează 

implementarea măsurilor de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană și nici nu 

constituie un factor suplimentar de presiune asupra corpului de apă aflat în stare ecologică 

moderată.  

Funcționarea optimă a investițiilor propuse, indiferent de amplasamentul lor, nu asociază 

potențiale efecte negative asupra stării corpurilor de apă subterane. Mai mult decât atât, chiar 

și în situații de potențiale poluări accidentale, apele uzate rezultate din tratarea deșeurilor nu 

sunt de natură a provoca efecte negative semnificative asupra stării corpurilor de apă subterane, 

cu condiția intervenirii prompte pentru remedierea disfuncționalităților cauzatoare de poluare. 

Din punct de vedere al impactului asupra factorului de mediu apă, considerând impactul adus 

de amplasamentul Rupea 1 (situat la distaanța destul de mică de cursul Oltului) din cadrul 

alternativelor A și B, al amplasamentului Beclean (din cadrul alternativei E), precum și 

potențialul impact adus de amplasamentul Săcele din cadrul alternativei C, alternativa D este 

cea recomandată. 

 

8.3.4 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al efectelor asupra solului și 

subsolului 

Având în vedere că toate alternativele de realizare a PJGD asociază un impact pozitiv asupra 

solului și subsolului prin implementarea facilităților de colectare, sortare și tratare a deșeurilor, 

criteriile care vor fi luate în considerare la evaluarea alternativelor în raport cu acest factor de 

mediu sunt suprafețele amplasamentelor propuse a fi amenajate de teren, categoriile de 

folosință a terenurilor propuse a fi amenajate și efectul asociat schimbării de folosință a 

terenurilor, acolo unde este cazul. 

Alternativa 0 – neimplementarea PJGD  

La fel ca în cazul factorului de mediu „apă”, în cazul neimplementării PJGD va crește presiunea pe 

depozitul ecologic existent în județ. Fără componenta de tratare a deșeurilor, cantitatea depozitată 

va fi tot mai mare, crescând impactul asupra solului și subsolului prin extinderea suprafețelor de 

depozitare. Totodată, apariția unor potențiale spații de stocare temporară a deșeurilor, 
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depozitarea necontrolată a deșeurilor după atingerea capacității maxime a depozitelor existente 

pot determina un impact negativ asupra solului și subsolului. De altfel, depozitarea necontrolată a 

deșeurilor contribuie semnificativ la contaminarea mediului edafic, iar implementarea unui sistem 

de gestionare corespunzătoare a deșeurilor reprezintă un demers de mare importanță în vederea 

asigurării utilizării durabile a terenurilor și solurilor. 

Alternativa A – CMID Codlea și ST Rupea 1 

Amplasamentul vizat pentru realizarea investițiilor la Făgăraș este identic în toate cele 4 

alternative de implementare a PJGD. Acesta este situat într-un areal cu funcțiune industrială, 

actualmente însă neamenajat și acoperit cu vegetație spontană. Având în vedere faptul că 

amplasamentul a fost folosit în trecut în scop industrial, există o compatibilitate între categoria 

de folosință în care este inclus acesta și modul în care va fi folosit odată cu realizarea stației de 

sortare și a instalațiilor de tratare a deșeurilor. 

În alternativa A centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în Codlea, 

pe un amplasament pe malul stâng al Bârsei. În trecut suprafața avută în vedere a fost folosită 

pentru exploatarea agregatelor minerale, de altfel suprafețe însemnate din acest sector al 

cursului de apă au fost și sunt folosite în acest scop. Ținând cont de proximitatea față de cursul 

de apă și de faptul că o parte semnificativă din amplasamentul vizat s-a constituit ca areal de 

extragere a resurselor minerale, se impune necesitatea studierii aprofundate a condițiilor 

geotehnice ale amplasamentului pentru verificarea pretabilității la construire a acestuia. 

Stația de transfer de la Rupea 1 (în alternativele A și B) sunt situate pe un teren din extravilanul 

orașului Rupea care actualmente are funcțiune agricolă (teren arabil). Astfel, amenajarea 

investițiilor va presupune pierderea unei suprafețe de aproximativ 20 h teren arabil în favoarea 

amenajării stației de transfer. Ca efect al amenajării ST, suprafața de teren va fi complet 

antropizată, iar structura mediului edafic va fi schimbată prin construirea platformei betonate și 

a halei de transfer. În această alternativă suprafața propusă a fi amenajată este de 4 ori mai mare 

decât cea din alternativa C, astfel încât asociază un efect asupra solului cu o extindere 

semnificativ mai mare. 

Alternativa B – CMID Săcele și ST Rupea 1 

Amplasamentul investițiilor la Făgăraș este situat într-un areal cu funcțiune industrială, 

actualmente însă neamenajat și acoperit cu vegetație spontană. Având în vedere faptul că 

amplasamentul a fost folosit în trecut în scop industrial, există o compatibilitate între categoria 

de folosință în care este inclus acesta și modul în care va fi folosit odată cu realizarea stației de 

sortare și a instalațiilor de tratare a deșeurilor. 

În alternativa B, centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în Săcele, 

pe un amplasament pe malul stâng al cursului de apă Durbav. Terenul avut în vedere este cu 

funcțiune agricolă și se află în imediata vecinătate a depozitului ecologic existent. Având în 
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vedere faptul că terenurile considerate sunt situate într-o zonă cu alte facilități de gestionare a 

deșeurilor și acoperă o suprafață mai redusă decât cea din alternativa A, se apreciază că efectul 

asupra mediului edafic este mai redus.  

Stația de transfer de la Rupea 1 în alternativa B sunt situate pe un teren din extravilanul orașului 

Rupea care actualmente are funcțiune agricolă (teren arabil). Astfel, amenajarea investițiilor va 

presupune pierderea unei suprafețe de aproximativ 20 h teren arabil în favoarea amenajării 

stației de transfer. Ca efect al amenajării ST, suprafața de teren va fi complet antropizată, iar 

structura mediului edafic va fi schimbată prin construirea platformei betonate și a halei de 

transfer. În această alternativă suprafața propusă a fi amenajată este de 4 ori mai mare decât cea 

din alternativa C, astfel încât asociază un efect asupra solului cu o extindere semnificativ mai 

mare. 

Alternativa C – CMID Săcele și ST Rupea 2 

Amplasamentul investițiilor la Făgăraș este situat într-un areal cu funcțiune industrială, 

actualmente însă neamenajat și acoperit cu vegetație spontană. Având în vedere faptul că 

amplasamentul a fost folosit în trecut în scop industrial, există o compatibilitate între categoria 

de folosință în care este inclus acesta și modul în care va fi folosit odată cu realizarea stației de 

sortare și a instalațiilor de tratare a deșeurilor. 

În alternativa C, centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în Săcele, 

pe un amplasament pe malul stâng al cursului de apă Durbav. Terenul avut în vedere este cu 

funcțiune agricolă și se află în imediata vecinătate a depozitului ecologic existent. Având în 

vedere faptul că terenurile considerate sunt situate într-o zonă cu alte facilități de gestionare a 

deșeurilor și acoperă o suprafață mai redusă decât cea din alternativa A, se apreciază că efectul 

asupra mediului edafic este mai redus.  

Stația de transfer de la Rupea 2 în alternativa C sunt situate pe un același teren din extravilanul 

orașului Rupea care actualmente are funcțiune agricolă (teren arabil), însă pe o suprafață mai 

restrânsă de doar 5 ha. Astfel, amenajarea investițiilor va presupune pierderea unei suprafețe de 

aproximativ 5 h teren arabil în favoarea amenajării stației de transfer. Ca efect al amenajării ST, 

suprafața de teren va fi complet antropizată, iar structura mediului edafic va fi schimbată prin 

construirea platformei betonate și a halei de transfer. În această alternativă suprafața propusă a 

fi amenajată este de 4 ori mai redusă decât cea din alternativele A și B, astfel încât asociază un 

efect direct asupra solului cu o extindere semnificativ mai mică. 

Alternativa D – CMID Prejmer și ST Rupea 2 

Amplasamentul investițiilor la Făgăraș este situat într-un areal cu funcțiune industrială, 

actualmente însă neamenajat și acoperit cu vegetație spontană. Având în vedere faptul că 

amplasamentul a fost folosit în trecut în scop industrial, există o compatibilitate între categoria 
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de folosință în care este inclus acesta și modul în care va fi folosit odată cu realizarea stației de 

sortare și a instalațiilor de tratare a deșeurilor. 

În alternativa D, centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în Prejmer, 

pe un teren actualmente cu funcțiune agricolă. Terenul considerat acoperă o suprafață mai 

redusă decât cea din alternativa A, dar un pic mai mare decât în alternativa B, iar ca efect al 

amenajării instalațiilor, suprafața de teren va deveni majoritar antropizată, structura mediului 

edafic urmând a fi schimbată. Acesta este un aspect aplicabil tuturor amplasamentelor analizate 

pentru acest centru de management integrat al deșeurilor.  

Stația de transfer de la Rupea 2 în alternativa D sunt situate pe un același teren din extravilanul 

orașului Rupea care actualmente are funcțiune agricolă (teren arabil), însă pe o suprafață mai 

restrânsă de doar 5 ha. Astfel, amenajarea investițiilor va presupune pierderea unei suprafețe de 

aproximativ 5 h teren arabil în favoarea amenajării stației de transfer. Ca efect al amenajării 

STsuprafața de teren va fi complet antropizată, iar structura mediului edafic va fi schimbată prin 

construirea platformei betonate și a halei de transfer. În această alternativă suprafața propusă a 

fi amenajată este de 4 ori mai redusă decât cea din alternativele A și B, astfel încât asociază un 

efect direct asupra solului cu o extindere semnificativ mai mică. 

Alternativa E – CMID Prejmer, CMID Făgăraș și ST Rupea 2 

Amplasamentul propus pentru investițiile de la Făgăraș/ Beclean (suprafață de 6 ha) este situat 

într-un areal cu funcțiune de fâneață. Ca efect al amenajării investițiilor, suprafața de teren va fi 

complet antropizată, iar structura mediului edafic va fi schimbată prin construirea platformei 

betonate și a halelor instalațiilor de tratare a deșeurilor. 

În alternativa E, centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în Prejmer, 

pe un teren actualmente cu funcțiune agricolă. Terenul considerat acoperă o suprafață mai 

redusă decât cea din alternativa A, dar un pic mai mare decât în alternativa B, iar ca efect al 

amenajării instalațiilor, suprafața de teren va deveni majoritar antropizată, structura mediului 

edafic urmând a fi schimbată. Acesta este un aspect aplicabil tuturor amplasamentelor analizate 

pentru acest centru de management integrat al deșeurilor.  

Amplasamentul Rupea 2 propus pentru stația de transfer în alternativa E este situat pe un teren 

din extravilanul orașului Rupea care actualmente are funcțiune agricolă (teren arabil), însă pe o 

suprafață mai restrânsă de doar 5 ha. Astfel, amenajarea investițiilor va presupune pierderea 

unei suprafețe de aproximativ 5 h teren arabil în favoarea amenajării stației de transfer. Ca efect 

al amenajării ST suprafața de teren va fi complet antropizată, iar structura mediului edafic va fi 

schimbată prin construirea platformei betonate și a halei de transfer. În această alternativă 

suprafața propusă a fi amenajată este de 4 ori mai redusă decât cea din alternativele A și B, astfel 

încât asociază un efect direct asupra solului cu o extindere semnificativ mai mică. 
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Din punct de vedere al impactului asupra factorului de mediu sol, considerând impactul adus 

de mărimea suprafeței de teren propusă pentru amplasamentul Rupea 1 (aspect care face 

diferența între alternativele A și B  față de C și D), situația mai avantajoasă a amplasamentului 

CMID Săcele (alternativa C) față de CMID Prejmer (alternativa D), situația mai avantajoasă a 

amplasamentului pentru CMID Făgăraș din alternativele A, B, C, D față de alternativa E,  este 

cea recomandată alternativa C. 

 

8.3.5 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al efectelor asupra biodiversității 

 

Alternativa 0 – neimplementarea PJGD  

Biodiversitatea este de asemenea potențial afectată ca urmare a creșterii suprafețelor de 

depozitare a deșeurilor, în lipsa facilităților de tratare. Totodată, posibila apariție a unor spații de 

depozitare temporară a deșeurilor și depozitarea necontrolată a acestora pot constitui surse de 

presiune asupra ecosistemelor terestre și acvatice. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor la ora actuală, impactul negativ asupra ecosistemelor și a 

biosferei, se estimează prin intermediul poluanților gazoși rezultați în urma proceselor 

fermentative ce se desfășoară la nivelul masei de deșeuri colectate în depozitele neconforme 

actuale, dar și prin contactul direct al plantelor și animalelor cu aceste deșeuri menajere (dacă sunt 

abandonate ilegal în diferite zone, chiar și pe teritoriul ariilor protejate). Din cauza faptului că se 

valorifică o cantitate redusă a deșeurilor (1% în mediul rural și 5% în mediul urban), se va menține 

presiunea de exploatare a resurselor naturale cu efecte negative directe asupra habitatelor 

naturale și a speciilor de interes comunitar. Mai mult decât atât, gestionarea deficitară actuală a 

deșeurilor produce un impact negativ asupra factorilor de mediu abiotici (apă, aer, sol, subsol) din 

proximitatea instalațiilor existente sau a eventualelor zone de stocare temporară a deșeurilor. 

Calitatea factorilor de mediu abiotici influențează starea de conservare a biodiversității actuale din 

județul Brașov și sănătatea populației rezidente, în special a celor ce locuiesc în aglomerări urbane. 

Alternativa A – CMID Codlea și ST Rupea 1 

Alternativa A presupune următoarele investiții ce ar putea produce un potențial impact asupra 

biodiversității: un Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) pe teritoriul localității 

Codlea, în proximitatea albiei râului Bârsa, amonte de situl de importanță comunitară ROSCI0415 

Lunca Bârsei și o stație de transfer în extravilanul localității Rupea, la 111 m de aria naturală 

protejată ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est. 

Centrul de Management integrat al Deșeurilor presupune un complex de stații și instalații pentru 

tratarea deșeurilor. Impactul potențial al acestor construcții se va resimți, cu precădere, asupra 

comunităților acvatice și ripariene de pe râul Bârsa deoarece, în condiții de nefuncționalitate, se 

preconizează poluarea cursului de apă cu levigat, deșeuri sau carburanți. În funcție de cantitățile 
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de poluanți ajunși accidental în apă și de capacitatea de transport a albiei, există o probabilitate 

ca aceștia să afecteze întreg cursul de râu, inclusiv porțiunea ce face parte din situl de interes 

comunitar ROSCI0415 Lunca Bârsei.   

Stația de transfer presupune o platformă betonată, îngrădită, pe care se așază o rampă pe care 

urcă autogunoierele și golesc deșeurile colectate din localități în containere de transport, urmând 

ca acestea să fie transportate la CMID. Având în vedere că această investiție este propusă în 

alternativa A, la 111 m față de aria naturală protejată ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, potențialul 

impact asupra biodiversității este reprezentat de zgomotele, vibrațiile și noxele provenite de la 

utilaje, prezența personalului de lucru sau chiar poluarea apei în cazul unor nefuncționalități la 

instalații. Se preconizează că, odată construită stația de transfer, pe teritoriul ariei protejate se 

va crea o zonă de „buffer” unde se poate constata absența speciilor mobile (păsări, mamifere, 

reptile, amfibieni, pești), acestea distribuindu-se în zonele neafectate de investiția propusă. 

Impactul se va menține pe întreaga durată de funcționare a stației de transfer, astfel că speciile 

cu cerințe ecologice ridicate și sensibile la perturbări ale mediului înconjurător, s-ar putea să 

formeze populații distincte în amonte sau aval de zona „buffer” cu pierderea fluxului de gene 

dintre acestea. Acest impact se va manifesta, cu precădere, asupra speciilor de păsări 

cuibăritoare în vegetația ripariană. Din cauza zgomotelor și vibrațiilor, chiar dacă unii indivizi vor 

ajunge în proximitatea construcției va fi aproape imposibil să audă sunetele de împerechere 

venite de la potențiali parteneri, astfel că este improbabil schimbul de gene dintre aceștia. 

Alternativa B – CMID Săcele și ST Rupea 1 

Potențialul impact al alternativei B asupra biodiversității este asemănător cu potențialul impact 

identificat în cazul implementării alternativei A, în cazul stației de transfer din extravilanul 

localității Rupea deoarece locația investiției rămâne aceeași, mai exact la 111 m de aria naturală 

protejată ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est. Chiar dacă, de această dată, se propune construcția 

centrului de management integrat al deșeurilor, în localitatea Săcele, într-o zonă antropizată, la 

distanță mare față de cele mai apropriate arii protejate, se consideră că amplasamentul Rupea 1 

prezintă un dezavantaj față de opțiunea Rupea 2 prin proximitatea față de aria naturală protejată 

care ar asocia necesitatea studierii aprofundate a impactului asupra ariei naturale protejate.   

Alternativa C – CMID Săcele și ST Rupea 2 

Spre deosebire de celelalte două opțiuni, în cazul alternativei C, stația de transfer din extravilanul 

localității Rupea va fi amplasată la o distanță mai mare față de limita ariei naturale protejate, mai 

exact la 420 m de aceasta. În această situație, impactul potențial asupra ariei naturale protejate 

ROSCI0303 scade până la negativ nesemnificativ. Distanța de 420 m dintre amplasamentul 

propus și situl Natura 2000 este destul de mare încât impactul negativ semnificativ estimat 

anterior să scadă la negativ nesemnificativ asupra componentelor biodiversității din zonă. 

Impactul potențial constă, în continuare, în deranjarea faunei care folosește zona ripariană 

pentru hrană și adăpost, pe perioada realizării și funcționării lucrărilor, prin vibrațiile, zgomotele 
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și noxele produse de utilaje și personal, dar într-o mai mică măsură, cu șansa ca speciile să se 

reîntoarcă pe amplasament. Se preconizează că după o anumită perioadă de funcționare a 

investiției, speciile se vor adapta la noul nivel de zgomot și vibrații provenit din activitățile de pe 

platformă și vor începe să utilizeze zonele de hrănire și reproducere aflate în proximitatea 

investiției. Detalierea potențialului impact asupra acestei arii protejate, precum și măsurile de 

prevenire și reducere, dar și măsurile de monitorizare sunt prezentate la capitolul 11. 

În cazul unor potențiale scurgeri de levigat, carburanți sau alți poluanți chimici rezultați din 

manipularea deșeurilor, acestea se vor scurge, initial, pe platforma betonată dotată cu rigole și 

instalații de epurare, iar dacă acestea nu funcționează corespunzător se vor scurge pe terenul 

dintre platforma betonată și limita ariei protejate, lipsit de valoare ecologică. Șansele ca aceste 

surse de poluare să afecteze mediul acvatic se reduc considerabil, terenul având,  în acest caz, 

rol de tampon între zona construită și aria protejată. 

În alternativa C, centrul de management integrat al deșeurilor este propus a fi realizat în Săcele, 

pe un amplasament pe malul stâng al cursului de apă Durbav. Terenul avut în vedere este cu 

funcțiune agricolă și se află în imediata vecinătate a depozitului ecologic FIN-ECO existent. 

Terenurile considerate sunt situate într-o zonă antropizată, cu alte facilități de gestionare a 

deșeurilor și la distanță mare față de cele mai apropriate arii protejate. Mai exact, sub aspectul 

amplasării în raport cu ariile naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată față de 

amplasament este ROSCI0120 Muntele Tâmpa, situat la aproximativ 3,8 km în linie dreaptă, spre 

sud-vest. Având în vedere distanța mare față de aria protejată, precum și faptul că aceasta se află 

în partea opusă față de intravilanul construit al municipiului Brașov, nu există premise ale unui 

potențial impact semnificativ negativ cauzat de realizarea și funcționarea centrului de 

management integral al deșeurilor. 

 

Alternativa D – CMID Prejmer și ST Rupea 2 

Spre deosebire de celelalte două opțiuni, în cazul alternativei D (similar alternativei C), stația de 

transfer din extravilanul localității Rupea va fi amplasată la o distanță mai mare față de limita 

ariei naturale protejate, mai exact la 420 m de aceasta. În această situație, impactul potențial 

asupra ariei naturale protejate ROSCI0303 scade până la negativ nesemnificativ. Distanța de 420 

m dintre amplasamentul propus și situl Natura 2000 este destul de mare încât impactul negativ 

semnificativ estimat anterior să scadă la negativ nesemnificativ asupra componentelor 

biodiversității din zonă. Impactul potențial constă, în continuare, în deranjarea faunei care 

folosește zona ripariană pentru hrană și adăpost, pe perioada realizării și funcționării lucrărilor, 

prin vibrațiile, zgomotele și noxele produse de utilaje și personal, dar într-o mai mică măsură, cu 

șansa ca speciile să se reîntoarcă pe amplasament. Se preconizează că după o anumită perioadă 

de funcționare a investiției, speciile se vor adapta la noul nivel de zgomot și vibrații provenit din 

activitățile de pe platformă și vor începe să utilizeze zonele de hrănire și reproducere aflate în 

proximitatea investiției. Detalierea potențialului impact asupra acestei arii protejate, precum și 
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măsurile de prevenire și reducere, dar și măsurile de monitorizare sunt prezentate la capitolul 

11. 

În cazul unor potențiale scurgeri de levigat, carburanți sau alți poluanți chimici rezultați din 

manipularea deșeurilor, acestea se vor scurge, initial, pe platforma betonată dotată cu rigole și 

instalații de epurare, iar dacă acestea nu funcționează corespunzător se vor scurge pe terenul 

dintre platforma betonată și limita ariei protejate, lipsit de valoare ecologică. Șansele ca aceste 

surse de poluare să afecteze mediul acvatic se reduc considerabil, terenul având,  în acest caz, 

rol de tampon între zona construită și aria protejată. 

În alternativa D, centrul de management integrat al deșeurilor propus a fi realizat în Prejmer se 

află la distanță mare față de cele mai apropriate arii protejate. Mai exact, sub aspectul amplasării 

în raport cu ariile naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată față de amplasament este 

RONPA0275 Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer situat la o distanță de aproximativ 2,8 

km în linie dreapta, spre nord. Având în vedere distanța mare față de aria protejată, nu există 

premise ale unui potențial impact semnificativ negativ cauzat de realizarea și funcționarea 

centrului de management integral al deșeurilor. 

 

Alternativa E – CMID Prejmer, CMID Făgăraș/Beclean și ST Rupea 2 

În cazul alternativei E (similar alternativelor C și D), stația de transfer din extravilanul localității 

Rupea va fi amplasată la o distanță mai mare față de limita ariei naturale protejate, mai exact la 

420 m de aceasta. În această situație, impactul potențial asupra ariei naturale protejate 

ROSCI0303 scade până la negativ nesemnificativ. Distanța de 420 m dintre amplasamentul 

propus și situl Natura 2000 este destul de mare încât impactul negativ semnificativ estimat 

anterior să scadă la negativ nesemnificativ asupra componentelor biodiversității din zonă. 

Impactul potențial constă, în continuare, în deranjarea faunei care folosește zona ripariană 

pentru hrană și adăpost, pe perioada realizării și funcționării lucrărilor, prin vibrațiile, zgomotele 

și noxele produse de utilaje și personal, dar într-o mai mică măsură, cu șansa ca speciile să se 

reîntoarcă pe amplasament. Se preconizează că după o anumită perioadă de funcționare a 

investiției, speciile se vor adapta la noul nivel de zgomot și vibrații provenit din activitățile de pe 

platformă și vor începe să utilizeze zonele de hrănire și reproducere aflate în proximitatea 

investiției. Detalierea potențialului impact asupra acestei arii protejate, precum și măsurile de 

prevenire și reducere, dar și măsurile de monitorizare sunt prezentate la capitolele 11 și 12. 

În cazul unor potențiale scurgeri de levigat, carburanți sau alți poluanți chimici rezultați din 

manipularea deșeurilor, acestea se vor scurge, initial, pe platforma betonată dotată cu rigole și 

instalații de epurare, iar dacă acestea nu funcționează corespunzător se vor scurge pe terenul 

dintre platforma betonată și limita ariei protejate, lipsit de valoare ecologică. Șansele ca aceste 

surse de poluare să afecteze mediul acvatic se reduc considerabil, terenul având,  în acest caz, 

rol de tampon între zona construită și aria protejată. 
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Spre deosebire de alternativele A, B, C și D, în alternativa E, amplasamentul propus pentru CMID 

Făgăraș este în extravilanul UAT Beclean, situat în proximitatea a 3 arii protejate. Distanța de 253 

m dintre amplasamentul propus și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului este suficientă, astfel încât 

impactul să fie negativ nesemnificativ asupra componentelor biodiversității din zonă. Impactul 

potențial constă, în continuare, în deranjarea faunei care folosește zona ripariană pentru hrană 

și adăpost, pe perioada realizării și funcționării lucrărilor, prin vibrațiile, zgomotele și noxele 

produse de utilaje și personal, dar într-o mai mică măsură, cu șansa ca speciile să se reîntoarcă 

pe amplasament. Se preconizează că după o anumită perioadă de funcționare a investiției, 

speciile se vor adapta la noul nivel de zgomot și vibrații provenit din activitățile de pe platformă 

și vor începe să utilizeze zonele de hrănire și reproducere aflate în proximitatea investiției. 

Detalierea potențialului impact asupra acestei arii protejate, precum și măsurile de prevenire și 

reducere, dar și măsurile de monitorizare sunt prezentate la capitolele 11 și 12. 

În alternativa E, centrul de management integrat al deșeurilor propus a fi realizat în Prejmer se 

află la distanță mare față de cele mai apropriate arii protejate. Mai exact, sub aspectul amplasării 

în raport cu ariile naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată față de amplasament este 

RONPA0275 Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer situat la o distanță de aproximativ 2,8 

km în linie dreapta, spre nord. Având în vedere distanța față de aria protejată, nu există premise 

ale unui potențial impact semnificativ negativ cauzat de realizarea și funcționarea centrului de 

management integral al deșeurilor. 

Având în vedere impactul redus asupra biodiversității, în comparație cu opțiunile A, B și E, 

alternativele C și D  prezintă același avantaj pentru implementare.  

 

8.3.6 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al efectelor asupra așezărilor 

umane, populației și sănătății publice 

Alternativa 0 – neimplementarea PJGD  

Depozitul ecologic FIN-ECO este situat la o distanță de peste 1000 m față de cea mai apropiată zonă 

locuită, iar instalațiile de tratare existente sunt la distanțe corespunzătoare, stabilite prin actele de 

reglementare emise pentru funcționarea lor. Alternativa 0 presupune continuarea activităților 

curente de gestionare a deșeurilor, respectiv sortarea acestora și depozitarea fără tratare a 

deșeurilor reziduale. În lipsa facilităților de tratare a acestora, deșeurile depozitate pot afecta 

așezările umane și sănătatea oamenilor prin emisiile rezultate din procesele de fermentare a 

deșeurilor depozitate.  

Impactul asupra sănătății populației apare pe termen lung datorită poluanților potențiali, sub 

formă de emisii atmosferice și levigat, în factorii de mediu (în principal apă, aer și sol), iar pe 

termen scurt sănătatea operatorilor poate fi influențată negativ în urma gestionării directe a 

deșeurilor. Un alt factor de risc pentru sănătatea oamenilor reprezintă și posibilitatea proliferării 

rozătoarelor în cazul apariției unor depozite spontane de deșeuri. Urmărirea evoluției generării 
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deșeurilor și estimarea necesităților de tratare și eliminare sunt importante astfel încât 

gestionarea deșeurilor să fie realizată fără un impact negativ asupra sănătății oamenilor. 

Alternativa A – CMID Codlea și ST Rupea 1 

În toate alternativele de implementare a PJGD, amplasamentul propus la Făgăraș pentru 

realizarea investițiilor de sortare și tratare a deșeurilor este situat la o distanță de cel puțin 680 

m față de cea mai apropiată locuință din Hurez și la peste 1 km față de trupul de intravilan al 

localității. 

Amplasamentul propus al centrului de management integrat al deșeurilor este situat la o distanță 

de peste 2,5 km față de cea mai apropiată zonă rezidențială, de manieră similară fiind situată și 

stația de transfer de la Rupea. La acestea se adaugă și faptul că toate activitățile de descărcare, 

sortare și tratare a deșeurilor la nivelul CMID vor fi desfășurate în mediu închis, astfel acestea nu 

se constituie ca sursă de impact negativ semnificativ asupra confortului și sănătății populației. 

Sub aspectul distanței investițiilor propuse față de așezările umane, alternativa A prezintă cele 

mai bune caracteristici. Având în vedere distanțele amplasamentelor față de așezările umane și 

faptul că la nivelul instalațiilor de sortare și tratare a deșeurilor toate operațiunile vor fi 

desfășurate în mediu închis, nu se preconizează apariția unor efecte negative semnificative 

asupra populației și sănătății umane.  

Alternativa B – CMID Săcele și ST Rupea 1 

În toate alternativele de implementare a PJGD, amplasamentul propus la Făgăraș pentru 

realizarea investițiilor de sortare și tratare a deșeurilor este situat la o distanță de cel puțin 680 

m față de cea mai apropiată locuință din Hurez și la peste 1 km față de trupul de intravilan al 

localității. 

Amplasamentul propus al centrului de management integrat al deșeurilor este situat la o distanță 

de peste 1 km față de cea mai apropiată zonă rezidențială, amplasamentul de la Rupea 1 fiind 

situat la aproximativ 2,3 km de cea mai apropiată zonă rezidențială. Terenul de la Săcele este în 

proximitatea depozitului de deșeuri ecologic existent. Prezența celor două obiective în 

proximitate aduce în discuție potențialul de producere a unui impact cumulat cu efecte asupra 

confortului și sănătății populației. În acest sens, se precizează următoarele aspecte: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existente este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 
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− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

Un dezavantaj al locației vizate este dat de faptul că deși vânturile predominante în zona 

depozitului sunt cele din direcția vest și nord-vest, amplasamentul Depresiunii Brașov este unul 

frecvent expus la fenomene de inversiune termică cu efect asupra dispersiei poluanților în aer. 

Cu toate acestea, este important de precizat că toate activitățile de descărcare, sortare și tratare 

a deșeurilor la nivelul CMID vor fi desfășurate în mediu închis, cu reținerea pe sisteme de filtrare 

a emisiilor rezultate din tratare, fără efect negativ semnificativ asupra confortului și sănătății 

populației. 

Având în vedere distanțele amplasamentelor față de așezările umane și faptul că la nivelul 

instalațiilor de sortare și tratare a deșeurilor toate operațiunile vor fi desfășurate în mediu închis, 

nu se preconizează apariția unor efecte negative semnificative asupra populației și sănătății 

umane.  

Alternativa C – CMID Săcele și ST Rupea 2 

În toate alternativele de implementare a PJGD, amplasamentul propus la Făgăraș pentru 

realizarea investițiilor de sortare și tratare a deșeurilor este situat la o distanță de cel puțin 680 

m față de cea mai apropiată locuință din Hurez și la peste 1 km față de trupul de intravilan al 

localității. 

Amplasamentul propus al centrului de management integrat al deșeurilor  în alternativa C este 

situat la o distanță de peste 1 km față de cea mai apropiată zonă rezidențială. Terenul de la Săcele 

este în proximitatea depozitului de deșeuri ecologic existent. Prezența celor două obiective în 

proximitate aduce în discuție potențialul de producere a unui impact cumulat cu efecte asupra 

confortului și sănătății populației. În acest sens, se precizează următoarele aspecte: 

− la momentul actual depozitarea deșeurilor la nivelul depozitului existente este realizată 

fără ca deșeurile să fie tratate în prealabil, astfel încât masa de deșeu este expusă 

proceselor fermentative generatoare de emisii care pot asocia disconfort olfactiv;  

− la nivelul centrului de management integral al deșeurilor toate operațiunile de descărcare 

și tratare a deșeurilor (cu excepția compostării deșeurilor verzi din grădini și parcuri) vor 

fi realizate în spații închise, prin urmare nu vor genera impact sub forma disconfortului 

olfactiv pentru populația din vecinătate; 
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− biogazul rezultat din tratarea deșeurilor la instalația de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaerobă și de la instalația de digestie anaerobă va fi recuperat și transformat 

prin instalația de co-generare în energie electrică și termică; 

− depozitarea deșeurilor după implementarea PJGD și după tratarea în facilitățile propuse 

va fi realizată doar pentru materialul similar compostului (CLO) care nu mai suferă nicio 

transformare din punctul de vedere chimico-biologic, prin urmare nu este generator de 

disconfort olfactiv. 

Un dezavantaj al locației vizate este dat de faptul că deși vânturile predominante în zona 

depozitului sunt cele din direcția vest și nord-vest, amplasamentul Depresiunii Brașov este unul 

frecvent expus la fenomene de inversiune termică cu efect asupra dispersiei poluanților în aer. 

Cu toate acestea, este important de precizat că toate activitățile de descărcare, sortare și tratare 

a deșeurilor la nivelul CMID vor fi desfășurate în mediu închis, cu reținerea pe sisteme de filtrare 

a emisiilor atmosferice rezultate din tratare, fără efect negativ semnificativ asupra confortului și 

sănătății populației. 

Amplasamentul Rupea 2 este la distanță de peste 2,5 km față de cea mai apropiată zonă 

rezidențială, prezentând un avantaj față de cel din alternativele A și B. Având în vedere distanțele 

amplasamentelor față de așezările umane și faptul că la nivelul instalațiilor de sortare și tratare 

a deșeurilor toate operațiunile vor fi desfășurate în mediu închis, nu se preconizează apariția unor 

efecte negative semnificative asupra populației și sănătății umane.  

Alternativa D – CMID Prejmer și ST Rupea 2 

În toate alternativele de implementare a PJGD, amplasamentul propus la Făgăraș pentru 

realizarea investițiilor de sortare și tratare a deșeurilor este situat la o distanță de cel puțin 680 

m față de cea mai apropiată locuință din Hurez și la peste 1 km față de trupul de intravilan al 

localității. 

Amplasamentul propus al centrului de management integrat al deșeurilor  în alternativa D este 

situat la o distanță de 2,5-2,9 km față de cele mai apropiate zone rezidențială (Prejmer și 

Hărman).  

Amplasamentul Rupea 2 este la distanță de peste 2,5 km față de cea mai apropiată zonă 

rezidențială, prezentând un avantaj față de cel din alternativele A și B|. Având în vedere 

distanțele amplasamentelor față de așezările umane și faptul că la nivelul instalațiilor de sortare 

și tratare a deșeurilor toate operațiunile vor fi desfășurate în mediu închis, nu se preconizează 

apariția unor efecte negative semnificative asupra populației și sănătății umane.  

Alternativa E – CMID Prejmer, CMID Făgăraș/Beclean și ST Rupea 2 

În primele 4 alternativele de amplasament pentru CMID Făgăraș, acesta este situat la o distanță 

de cel puțin 680 m față de cea mai apropiată locuință din Hurez și la peste 1 km față de trupul de 

intravilan al localității. In Alternativa E, amplasamentul propus este la distanțe de peste 2 km față 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

268 

de cele mai apropiate zone rezidențiale (în linie dreaptă), dar mult mai mari măsurate la cota 

terenului. 

Amplasamentul propus al centrului de management integrat al deșeurilor Prejmer în alternativa 

E este situat la o distanță de 2,5-2,9 km față de cele mai apropiate zone rezidențiale (Prejmer și 

Hărman).  

Amplasamentul Rupea 2 este la distanță de peste 2,5 km față de cea mai apropiată zonă 

rezidențială, prezentând un avantaj față de cel din alternativele A și B. Având în vedere distanțele 

amplasamentelor față de așezările umane și faptul că la nivelul instalațiilor de sortare și tratare 

a deșeurilor toate operațiunile vor fi desfășurate în mediu închis, nu se preconizează apariția unor 

efecte negative semnificative asupra populației și sănătății umane.  

Din punct de vedere al impactului asupra așezărilor umane, considerând impactul adus de 

distanțele față de acestea ale instalațiilor propuse, alternativa E este cea recomandată pentru 

implementare. 

 

8.3.2 Analiza comparativă a alternativelor de mediu propuse 

În ceea ce privește amplasamentele propuse pentru CMID Făgăraș în varianta Raportului de 

mediu disponibilizat publicului, locația stabilită era la Făgăraș în alternativele A-D, dar în urma 

acestei disponibilizări, au fost primite observații din partea Primăriei Municipiului Făgăraș în 

urma cărora s-a adăugat o locație suplimentară, la Beclean, analizată în alternativa E. 

Amplasamentul propus la Făgăraș a întâmpinat din partea Primăriei Mun Făgăraș o opoziție 

legată de următoarele aspecte: 

- apropierea prea mare a acestuia (300 m) de Cartierul rezidențial Miorița,  

- parcela este vizibilă de pe DJ104 C,  

- terenul ar putea fi inundabil (datorită vicinității unor canale de desecare colmatate) 

- Municipiul Făgăraș are în zona la momentul actual în implementare programul 

„Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată înn zona industrială a 

municipiului Făgăraș”, finanțat prin POR 2,  

- terenul, alocat inițial printr-un PUZ (aprobat prin HCL 13/20.01.2014) dezvoltării 

proiectului „Stație de Sortare și stație de tratare mecano-biologică – zona Făgăraș din 

cadrul Programului Sectorial Mediu – Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” nu 

mai poate fi utilizat în scopul PUZ-ului, acesta pierzându-și aplicabilitatea prin 

neobținerea finanțării POS Mediu. 

Prin urmare, titularul PJGD BV a propus un alt amplasament, situat pe raza comunei Beclean (la 

distanță de cca 250 m de ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și la cca 508 m de ROSPA0003 Avrig – 

Scorei – Făgăraș și ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu), care a fost analizat în detaliu într-
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o alternativă suplimentară, identificată ca Alternativa E (pentru a veni în continuarea celor 

analizate în Raportul de mediu pus la dispoziția publicului).  

Această alternativă a fost analizată prin comparație cu restul opțiunilor studiate și în versiunea 

Raportului de mediu pus la dispoziția publicului, în raport cu impactul asupra factorilor de mediu 

Factorii de mediu analizați au fost prioritizați în această evaluare în funcție de senzitivitatea20 

acestora la modificările aduse de investițiile propuse prin proiectul de PJGD, dupa cum urmează: 

- Sănătatea populației 40%; 

- Biodiversitate și arii protejate 30%; 

- Schimbări climatice 15%; 

- Calitatea aerului 5%; 

- Calitatea apei 5%; 

- Sol/subsol 5%. 

Procentele de mai sus au fost atribuite ținând cont de faptul că sănătatea populației în primul 

rând, urmată de biodiversitate, prezintă o vulnerabilitate mai ridicată la activitățile de gestionare 

a deșeurilor decât ceilalți factori de mediu, chiar și în condițiile funcționării optime a instalațiilor 

propuse (prin disconfortul creat de activitățile de colectare, transport și tratare a deșeurilor). 

Impactul în contextul schimbărilor climatice reprezintă 15% din punctajul final, tocmai datorită 

emisiilor de CO2 rezultate din activitățile de colectare, transport și tratare a deșeurilor. Variabila 

în funcție de care s-a atribuit punctajul a fost distanța necesar a fi parcursă pentru transportul 

deșeurilor în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor. În condiții de funcționare 

optimă a sistemului de management al deșeurilor cu toate investițiile sale propuse, calitatea 

aerului, apei și solului/subsolului ar trebui să suporte o îmbunătățire majoră față de starea 

actuală în care la nivelul județului Brașov nu funcționează un sistem de management integrat al 

deșeurilor, cu colectare, o minimă sortare și eliminarea prin depozitare a deșeurilor, fără a fi 

tratate. Acesta este motivul pentru care ponderea atribuită acestora este una mai redusă în 

raport cu ceilalți factori de mediu studiați.  

În cele ce urmează au fost acordate punctaje de la 1 la 5 fiecăreia dintre alternative, în funcție de 

gradul de senzitivitate al factorilor de mediu în raport cu alternativele de amplasament studiate 

în cadrul analizei alternativelor (1 punct pentru gradul cel mai mare de senzitivitate, 5 puncte 

pentru gradul cel mai redus de senzitivitate). După atribuirea punctajelor, în funcție de ponderile 

de mai sus, a fost calculată media ponderată pentru fiecare alternativă în parte. Astfel, punctajul 

 

20 Senzitivitate – gradul în care transformări ale parametrilor externi induc schimbări în atributele interne 
ale unui sistem fiind, în cazul de față, expresia rezistenței pe care lucrările proiectate o opun la schimbare. 
Senzitivitatea receptorului (factorul de mediu) este înțeleasă ca fiind sensibilitatea mediului receptor asupra 
căruia se manifestă efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbările pe care proiectele 
le pot aduce. Senzitivitatea poate fi mică, medie sau mare (cf. Ordinului nr. 269/2020). In contextul 
proiectului de față, se consideră că factorii de mediu biodiversitate și sănătătea populației prezintă 
senzitivitate mare. 
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cel mai mare înregistrat reflectă opțiunea cea mai favorabilă din perspectiva senzitivității 

factorilor de mediu. 

Este important de precizat faptul că punctajele de mai sus au fost atribuite cu scopul diferențierii 

amplasamentelor luate în considerare în cadrul procedurii de evaluare de mediu. Față de situația 

existentă, adică situația neimplementării PJGD, oricare dintre alternativele de mediu propuse 

reprezintă un progres și asociază efecte pozitive pe termen mediu și lung asupra mediului. 

Tabel 8-12. Punctaj alternative de mediu studiate 

Factori de 

mediu 

Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa C Alternativa 

D 

Alternativa E 

Sănătatea 

populației 
3 2 2 3 5 

Biodiversitate 

și arii protejate 
3 3 5 4 3 

Schimbări 

climatice 
3 5 5 4 3 

Calitatea 

aerului 
4 5 5 4 3 

Calitatea apei 1 2 3 4 3 

Sol/Subsol 3 4 5 2 4 

Punctaj medie 

ponderată 
2,95 3 3,7 3,5 3,85 

 

Calculul realizat la analiza comparativă a relevat superioritatea alternativelor D, C și E în raport 

cu alternativele A și B studiate. Opțiunile D, C și E prezintă diferențe mai mici, alternativa optimă 

fiind alternativa E. 

Este deosebit de important de precizat faptul că disponibilitatea terenurilor pentru investiții este 

condiția definitorie a întregii analize de alternative de localizare. Alternativele de amplasament 

studiate în cadrul prezentului document vor fi analizate aprofundat în cadrul studiului de 

fezabilitate aferent viitorului proiect de investiții pentru sistemul de management integrat al 

deșeurilor.  
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9. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE 

COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI PRIN 

IMPLEMENTAREA PLANULUI 

 

Alternativele prezentate în cadrul PJGD Brașov presupun o extindere a infrastructurii existente 

pentru colectarea, sortarea, compostarea, tratarea și eliminarea finală a deșeurilor. 

Amplasamentele noilor investiții propuse se vor stabili prin studii de fezabilitate/proiecte 

tehnice, impactul asupra mediului urmând a fi cuantificat pentru fiecare instalație în parte, 

conform regelemtărilor în vigoare (Legea nr. 292/2018). 

Ținând cont de caracterul documentului care face obiectul prezentei proceduri de evaluare 

strategică de mediu respectiv că implementarea acestuia are în vedere îmbunătățirea sistemului 

de gestionare a deșeurilor, se evaluează că efectele implementării PJGD vor fi de natură pozitivă. 

Pentru stabilirea locațiilor se vaor ține cont și de următoarele aspecte: caracteristicile locale, tipul 

instalației, utilizarea și respectarea celor mai bune tehnici disponibile BAT în domeniu. Se 

recomandă utilizarea unor terenuri neproductive. 

Distanța minimă de protecție sanitară între obiectivele de investiții față de zonele rezidențiale, 

este de 1000 m, conform O.M. 119 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

Luând în considerare obiectivele de mediu stabilite în Capitolul 6 și de potențialul impact asupra 

factorilor de mediu şi a sănătăţii umane ca urmare a implementării acțiunilor stabilite prin PJGD, 

în tabelul de mai jos sunt descrise măsurile propuse pentru a preveni şi reduce efectele negative 

semnificative. 

Tabel 9-1. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa efectele asupra mediului 

Măsura Responsabilitate 

Apele de suprafaţă şi subterane  

Obiectiv 1. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă din surse de poluare punctiforme și difuze 

respectiv îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane. 

M1 

Amplasarea noilor facilități de tratare și respectiv eliminare a 

deșeurilor se va realiza în afara zonelor cu potențial ridicat de 

inundabilitate. 

Titular proiect, autoritățile 

administrației locale 

M2 

Toate facilitățile de tratare/eliminare vor fi prevăzute cu platforme 

betonate și cu sistem de impermeabilizare și de colectare și tratare 

a apelor pluviale și reziduale pentru a împiedica infiltrarea 

poluanților în sol/ape subterane. 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M3 
Reducerea cantităților de levigat generate de instalațiile de deșeuri 

municipale prin aplicarea măsurilor privind prevenirea generării, 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 
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Măsura Responsabilitate 

colectarea separată şi tratarea deșeurilor reziduale prevăzute prin 

PJGD 

M4 

Respectarea limitelor maxim admise pentru indicatorii de calitate ai 

apelor uzate prevăzute în conform H.G. 188/2002 cu modificările și 

completările ulterioare sau a cerințelor impuse de operatorul stației 

de epurare pentru apele evacuate de la viitoarele investiții ale 

proiectului 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M5 
Închiderea depozitelor de deșeuri conforme care au sistat 

depozitarea 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

Aer 

Obiectiv 2. Menținerea și îmbunătățirea calității aerului ambiental în limitele stabilite de normele legale în 

vigoare pentru indicatorii specifici. 

M6 

Respectarea limitelor maxime admisibile stabilite prin legislaţie şi 

prin actele de reglementare în ceea ce priveşte emisiile atmosferice 

rezultate de la tratarea deşeurilor. Activitățile de sortare și de 

tratare a deșeurilor vor fi desfășurate exclusiv în spații închise, iar 

unitățile de tratare vor fi dotate cu sisteme de reținere a emisiilor 

atmosferice. 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M7 

Evitarea zonelor sensibile din punct de vedere al calităţii aerului 

înconjurător (areale din imediata proximitate a zonelor rezidențiale) 

la amplasarea instalaţiilor de deşeuri care generează emisii în 

atmosferă  (instalație tratare anaerobă şi depozite) 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M8 

Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având 

tehnologii performante privind consumurile și emisiile de poluanți, 

precum şi întreținerea corespunzătoare a motoarelor, în vederea 

reducerii emisiilor de poluanţi generați de acestea (cel puțin EURO 

VI) 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M9 
Limitarea cantităților de deșeuri municipale depozitate. Nu se va 

mai realiza depozitarea deșeurilor fără tratare prealabilă. 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

Schimbări climatice 

Obiectiv 3. Prevenirea și reducerea emisiilor care provoacă schimbări climatice și facilitarea adaptării la 

efectele schimbărilor climatice. 

M10 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate prin aplicarea 

măsurilor privind prevenirea, colectarea separată şi tratarea 

deșeurilor reziduale prevăzute prin PJGD 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri, 

operatori de salubrizare 

M11 

Analiza în faza de proiectare a potențialelor efecte cauzate de 

schimbărilor climatice actuale şi viitoare asupra proiectului şi 

integrarea măsurilor de prevenire şi adaptare 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M12 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de depozitele 

de deşeuri prin aplicarea activităților specifice de prevenire în 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 
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Măsura Responsabilitate 

operarea acestora în special în ceea ce priveşte depozitarea (ex. 

limitarea suprafețelor exploatate, acoperirea periodică și captarea 

biogazului de la începerea exploatării)  

M13 
Realizarea perdelelor de protecție și a zonelor verzi în jurul 

facilităților de depozitare a deșeurilor 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M14 

Viitoarele amplasamente ale instalațiilor de deşeuri nu vor fi situate 

în zone expuse la efectele schimbărilor climatice respectiv inundaţii, 

alunecări de teren, eroziuni.  

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

Sol și subsol 

Obiectiv 4. Limitarea poluării punctiforme și difuze a solului/subsolului; îmbunătățirea calității, 

reconstrucția ecologică și utilizarea sustenabilă a terenurilor. 

M15 
Închiderea definitivă a depozitelor conforme de deșeuri municipale 

care au sistat depozitarea 

Autoritățile administrației 

locale, operatori depozite 

conforme 

M16 Reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate 

Autoritățile administrației 

locale, operatori instalații 

deșeuri 

M17 

Utilizarea compostului rezultat în urma tratării biodeșeurilor și în 

consecință îmbunătățirea calității solului, cu condiția respectării 

prevederilor legale 

Operatori instalații de 

deșeuri 

Biodiversitate și arii naturale protejate 

Obiectiv 5. Protejarea și îmbunătățirea condițiilor și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatice, 

conservarea habitatelor naturale, a speciilor florei și faunei sălbatice prin evitarea activităților care ar 

putea afecta semnificativ ariile naturale protejate* 

M18 

Viitoarele instalații de deșeuri se vor amplasa în afara ariilor 

naturale protejate, la o distanţă care să elimine riscul poluării cu 

levigat sau depuneri ale emisiilor atmosferice ce pot afecta negativ 

starea de conservare a habitatelor naturale și a speciilor ce 

constituie obiectul desemnării acestora  

Autoritățile 

administrației locale 

M19 

Evitarea extinderii capacităților de depozitare sau tratare DCD în 

zonele ce reprezintă habitate sau se intersectează cu habitatele 

carnivorelor mari. Nu vor fi realizate noi depozite de deșeuri în 

condițiile funcționării corespunzătoare a depozitului conform 

existent. 

Titular proiect 

* Măsurile suplimentate de cele propuse în cadrul capitolului 12.1.8 

Sănătatea populației umane 

Obiectiv 6. Facilitarea îmbunătățirii sănătății umane prin implementarea de măsuri pentru prevenirea 

poluării datorate noxelor și poluării fonice, respectiv diminuarea factorilor de risc asupra sănătății 

populației în zonele de gestionare a deșeurilor. 
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Măsura Responsabilitate 

M20 

Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește nivelul de 

zgomot și a normelor sanitare. Utilajele generatoare de zgomot vor 

fi amplasate în spații închise, astfel încât în zona receptorilor, 

respectiv a celor mai apropiate locuințe, nivelul de zgomot nu va 

depăși 50 dB(A) pe timp de zi și respectiv 40 dB(A), pe timpul nopții 

(cf. STAS 10009/2017). 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M21 

Amplasarea noilor instalații de deșeuri se va realiza cu respectarea 

distanțele faţă de aşezările umane prevăzute de O.M. 119/2004 

pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației 

Titular proiect, autoritățile 

administrației locale 

Informare și educație ecologică 

Obiectiv 7. Îmbunătățirea comportamentului responsabil față de mediu prin creșterea gradului de informare 

și educare a populației privind impactul gestionării necorespunzătoare a deșeurilor asupra mediului. 

M22 

Campanii de informare a populaţiei privind impactul deşeurilor 

asupra mediului, resurselor, sănătăţii şi a importanţei unei atitudini 

eco-responsabile în ceea ce priveşte prevenirea generării şi a 

colectării separate  

Titular proiect, autoritățile 

administrației locale 

Peisaj natural și patrimoniu cultural 

Obiectiv 8. Protecția și conservarea peisajului natural și patrimoniului cultural, reducerea impactului vizual 

prin gestionarea eficientă a deșeurilor. 

M23 
Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea 

zonelor degradate şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 

Autoritățile 

administrației locale 

M24 

Orice intervenții impuse de gestionarea deșeurilor se pot realiza în 

zonele protejate din punctul de vedere al patrimoniul cultural 

național numai cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale 

sau al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, și este 

recomandată evitarea amplasării oricăror intervenții privind 

gestionarea deșeurilor în aceste zone. 

Titular proiect, 

Autoritățile 

administrației locale 

Transport durabil 

Obiectiv 9. Reducerea emisiilor de noxe și a zgomotului prin îmbunătățirea și modernizarea sistemului 

actual de colectare şi transport a deşeurilor utilizând mijloace de salubrizare adecvate şi eficiente respectiv 

optimizarea rutelor de colectare.  

M25 Favorizarea reînnoirii parcului de vehicule cu motorizare alternativă 
Titular proiect, operatori 

salubrizare 

M26 

Optimizarea traseelor de colectare a deșeurilor, în sensul ocolirii 

zonelor rezidențiale și a arealelor de intravilan aglomerate, pe cât 

posibil imediat după colectare. 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 

M27 

Realizarea unui calendar de colectare, informarea publicului și 

respectarea cu strictețe a calendarului de colectare pentru ca 

disconfortul cauzat de această activitate să fie redus la minimum. 

Titular proiect, operatori 

instalații deșeuri 
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Măsura Responsabilitate 

Resurse naturale 

Obiectiv 10. Prezervarea si protecția resurselor naturale şi promovarea utilizării surselor regenerabile 

(deșeuri folosite ca materii prime secundare în alte activități economice).a 

M28 
Integrarea posibilităților locale de utilizare a energiei (în special 

valorificarea sub formă de căldură) 

UAT, Furnizori curent 

electric și căldură, 

Titular proiecte 

M29 
Implementarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor şi de 

reciclare stabilite prin PJGD 

ADI, Autoritățile publice 

locale, APM 
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10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR 

ALESE 

 

La stabilirea tuturor alternativelor și apoi la analiza alternativelor în vederea obținerii celei 

optime, s-a ținut cont atât de investițiile realizate până la acest moment în cadrul judetului 

Brașov, de prevederile și reglementările la nivel național și european cu privire la atingerea 

țintelor și obiectivelor de reciclare/valorificare/eliminare a deșeurilor, precum și de situația reală 

în ceea ce privește sistemul de gestionare al deșeurilor existent. Astfel, s-au luat în considerare 

următoarele: 

− au fost asimilate investițiile realizate prin proiecte PHARE CES pentru gestionarea deșeurilor 

municipale, astfel: stații de transfer, de sortare, de compostare; 

− colectarea deșeurilor la nivelul județului Brașov se realizează atât în sistem de aducere, cât și 

din poartă în poartă;  

− colectarea separată a deșeurilor municipale se realizează în zonele urbane pe următoarele 

fracții: hârtie/carton, sticlă, plastic/metal și reziduale, dar și în aceste zone predomină 

colectarea reciclabilelor în amestec și tratarea lor ca atare în stațiile de sortare. 

− mai multe locații din județul Brașov, ca amplasamente potențiale pentru viitoarele investitii, 

alese pe criteriile de disponibilitate, apropierea de arii protejate naturale, accesibilitate etc.  

Având în vedere investițiile existente, s-au propus trei alternative pentru îndeplinirea obiectivelor 

și țintelor asumate pentru gestionarea deșeurilor la nivelul județului Brașov. Alternativa 3 este 

alternativa aleasă pentru a fi implementată în perioada de planificare 2020-2025 și cuprinde, pe 

lângă infrastructura existentă, realizată prin PHARE CES, investiții noi realizate prin fonduri 

europene și alte fonduri (bugete locale și private), care să acopere toate componentele sistemului 

de gestionare a deșeurilor, astfel: 

 

Tabel 10-1. Descrierea componentelor sistemului de gestionare a deșeurilor în alternativa 3 

recomandată 

Componenta Descriere 

Reducerea cantității de deșeuri 
menajere și similare generate ca 
urmare a implementării măsurilor 
de prevenire a generării deşeurilor 

Obiectiv în conformitate cu prevederile Programul Național de Prevenire a 
Generării Deșeurilor (PNPGD), parte a PNGD. 
Prevederile PNPGD trebuie aplicate la nivel național, inclusiv la nivelul 
județului Brașov. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, PNPGD prevede 
următoarele măsuri, care trebuie implementate și la nivelul județului Brașov: 

• Susţinerea şi dezvoltarea acţiunilor existente privind compostarea 
individuală a biodeşeurilor – începând cu anul 2021; 

• Reducerea cantităţii de alimente risipite până în anul 2025  

• Prevenirea generării deşeurilor de hârtie tipărite – începând cu 2021; 

• Introducerea în programa şcolară pentru învăţământul preuniversitar 
de tematici cu privire la prevenirea generării deşeurilor menajere – 
începând cu 2021. 
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Componenta Descriere 

În plus față de aceste măsuri, în conformitate cu prevederi PNGD trebuie să 
se aplice începând cu anul 2021 instrumentul economic „plăteşte pentru cât 
arunci”, precum și măsurile specifice privind prevenirea generării deşeurilor 
de ambalaje. 

Acoperirea cu servicii de salubrizare 
a întregului județ 

Obiectiv în conformitate cu prevederile PNGD, se va implementa chiar 
înainte de implementarea Proiectului SMID Brașov.  
Până la implementarea proiectului SMID Brașov, sunt necesare măsuri 
concrete privind delegarea a serviciilor de salubrizare în fiecare UAT, cu 
respectarea prevederilor legale (inclusiv a OUG 74/2018 privind stabilirea 
tarifelor diferențiate) 

Asigurarea capacităților de transfer 
a deșeurilor din zonele de colectare 
către instalațiile de tratare a 
deșeurilor 

Pentru asigurarea necesităților de transfer la nivelul județului trebuie 
asigurate capacități totale de cca 7.300 t/an. Se propune, pentru a fi 
funcționale în 2024: 

▪ Construcția unei stații de transfer la Rupea (cca 7.300 t/an)  (în 
alternativa a 3 zone de colectare).  

▪ Stațiile de transfer existente la acest moment vor funcționa până 
în 2024, după care beneficiarii lor le vor da alte utilizări. 

Colectare separată a deșeurilor 
reciclabile menajere, similare  

Viitoarele contracte de delegare a activității de colectare și transport în toate 
UAT-urile județului trebuie să prevadă colectarea separată a deșeurilor 
reciclabile. 
Colectarea separată în recipientele puse la dispoziție de către operatorii de 
salubrizare, cât și colectarea separată realizată de alți operatori autorizați în 
condițiile legii trebuie să asigure următoarele rate de minime de capturare: 

▪ Pentru populatie 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025; 

▪ Pentru agenți economici 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025. 

Asigurarea capacităților de sortare 
pentru cantitățile de deșeuri 
reciclabile colectate separat 

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de cca 52.500 t/an (în 2 
schimburi, 26.000 t/an), de pus în funcțiune începând cu 2024.  
Pentru asigurarea acestei capacități se propune, începând din 2024: 

▪ Toate instalațiile existente realizate prin PHARE CES (Victoria, 
Făgăraș, Prejmer), își vor schimba utilitatea, vor putea funcționa 
în afara SMID 

▪ Instalațiile de sortare private vor funcționa până la data în care 
operatorul/operatorii delegat pentru activitatea de sortare din 
cadrul SMID urmează să presteze activitatea de sortare a 
deșeurilor, iar ulterior conform politicii comerciale a 
proprietarilor lor, în afara SMID. 

▪ Punerea în funcțiune, în cadrul SMID a unor capacități noi de 
sortare moderne (52.500 t/an) care să permită randamente 
crescute în material reciclabil, obținerea unui RDF de calitate și 
cât mai puțin reziduu pentru eliminare, respectiv una cu 
capacitate de cca 7.500 t/an care să deservească zona vestică a 
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Componenta Descriere 

județului (Victoria, Făgăraș, Rupea) și una de cca 45.000 t/an care 
să acopere necesarul pentru restul județului (inclusiv municipiul 
Brașov). 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în 
instalațiile existente (inclusiv cele private), având în vedere că acestea sunt 
operate de actualii operatori de salubrizare. Va fi necesară adaptarea 
indicatorilor de performanță ai instalațiilor actuale la legislația în vigoare 
monitorizarea respectării acestor indicatori. 

Implementarea sistemului de 
colectare separată a biodeșeurilor 
din deșeuri menajere, similare și din 
piețe 
 

Includerea în viitoarele contractele de delegare a activității de colectare și 
transport, începând cu anul 2024, a obligativității colectării separate a 
biodeșeurilor din deșeurile menajere, similare și din piețe.  

• Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți 
economici: 

o 60% începând cu 2024 - 2029 
o 70% din 2030-2034 
o 80% începând cu 2035 

• Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va încurajată 
compostarea individuală în cadrul gospodăriilor) 

o 30% începând cu 2024 - 2029 
o 40% din 2030-2034 
o 50% începând cu 2035 

• Biodeșeuri din piețe 
o 80% în perioada 2024 - 2029 
o 90% în perioada 2030-2034 
o 95% începând din 2035 

Extinderea sistemului de colectare 
separată a biodeșeurilor din parcuri 
și grădini 

Pentru deșeurile verzi din parcuri și grădini rata de capturare va crește de la 
30% în 2022, la 50% în 2024 și 100% începând cu anul 2025. 

Asigurarea capacităților de reciclare 
a biodeșeurilor prin compostare și 
digestie anaerobă 
 

Pentru zona centrală și de est a județului (inclusiv municipiul Brașov) 
reciclarea biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și 
piețe (care conțin în marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale 
umede) se propune o capacitate de digestie anaerobă maximă de cca 69.000 
t/an. Instalația de digestie anaerobă presupune asigurarea unor facilități 
pentru: pre-tratarea biodeșeurilor (separare, mărunțire etc), fermentarea 
deșeurilor (reactorul de digestie anaerobă), compostarea/maturarea 
digestatului obținut în reactor, stocarea și curățarea biogazului obținut în 
reactor, precum și echipamentele de cogenerare (care vor transforma 
biogazul în agent termic și energie electrică, pentru utilizarea pentru 
consumul pe amplasament).  
In etapa de compostare/maturare a digestatului vor fi introduse, ca și 
material de structurare, și deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini din 
această zonă (cca 2.600 t/an). Materialul obținut din digestat și deșeurile 
verzi are de regulă caracteristicile fizice și chimice pentru a putea fi folosit ca 
fertilizant, activitatea fiind considerată ca reciclare. 
În zona vestică a județului Brașov (Victoria, Făgăraș și Rupea cu UAT-urile 
rurale din zonă) pentru reciclarea  biodeșeurilor colectate de la populație, de 
la agenți economici și piețe (care conțin în marea lor majoritate resturi 
alimentare cât și vegetale umede), dar și a deșeurilor verzi din parcuri și 
grădini, se propune o instalație de compostare în sistem închis cu capacitate 
de cca 10.500 t/an. Materialul obținut este compost și poate fi folosit ca 
fertilizant, activitatea fiind considerată de asemenea, ca reciclare. 
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Componenta Descriere 

Tratarea deșeurilor reziduale 
municipale 

Pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți 
economici, din piețe, parcuri și grădini și stradale – fără măturatul stradal), 
se propun 2 instalații de tratare mecanică cuplate cu tratare biologică:  

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie anaerobă, cu 
capacitate de cca 67.000 t/an (amenajată în cadrul CMID, care va 
deservi zona centrală, inclusiv municipiul Brașov), cu producere 7% 
deșeuri reciclabile (plastic și metal), cca 35% RDF, cca 13%  
reciclabile, cca 45% fracție organică care se supune apoi unei 
fermentări anaerobe într-o instalatie de digestie anaerobă 
(capacitate necesară cca 30.000 t/an), cu producere biogaz și 
digestat care se maturează/usucă ulterior pentru producere e CLO 
(folosit ca material de acoperire).  

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea 
de tratare mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de 
sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin 
fracții: materialele reciclabile, materialele cu potențial de valorificare 
energetică, fracția organică și reziduu. Fracția organică se tratează ulterior 
într-o instalație de digestie anaerobă cu capacitate de cca 30.000 t/an, care 
din punct de vedere tehnologic este similară cu cea descrisă pentru tratarea 
biodeșeurilor colectate separat, cu producere biogaz și digestat care se 
maturează/usucă ulterior pentru producere de CLO (folosit ca material de 
acoperire). Biogazul se valorifică energetic în instalație de cogenerare.  
Instalația este recomandată să fie construită pe același amplasament 
(centrul de management integrat) cu instalația de tratare a biodeșeurilor 
colectate separat. Se recomandă totuși ca în cadrul echipamentele aferente 
digestiei anaerobe a biodeșeurilor colectate separat să fie altele decât cele 
aferente digestiei anaerobă a fracției organice provenită din deșeurile 
reziduale dintr-un motiv evident: doar biodeșeurile colectate separat se 
cuantifică ca deșeuri reciclate și se iau în considerare la atingerea țintelor.    
Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică se va elimina pe depozit. 
De asemenea, maturatul care se obține la uscarea/compostarea digestatului 
din TMB se elimină pe depozit (sau se folosește ca material de acoperire), 
neputând fi calificat ca material fertilizant. 

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu biouscare (cu 
capacitate de cca 11.500 t/an, amenajată pe același 
amplasament cu restul instalațiilor propuse pentru zona vestică 
a județului Brașov, pentru a deservi zonele Victoria, Făgăraș și 
Rupea) cu obținerea de cca 5% reciclabile și 50% RDF și tratare 
biologică prin biouscare a fracției organice; reziduurile se 
elimină pe depozit; 

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea 
de tratare mecanică (compusă din combinație de mai multe echipamente de 
sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil automatizate), în care se obțin 
fracții: materialele reciclabile, materialele cu potențial de valorificare 
energetică, fracția organică și reziduu. Fracția organică este tratata ulterior 
în etapa de biouscare, cu obținere fie de material stabilizat.  
Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică, împreună cu fracția 
organică bio-uscată ar putea fi eliminate pe depozit. 
Până în 2024 nu există la nivelul județului, soluții de tratare a deșeurilor 
reziduale care se colectează separat. 

Asigurarea de capacități noi de 
depozitare și închiderea depozitelor 
neconforme 

Va fi necesară asigurarea unei capacități minime de depozitare de cca 23.000 
tone/an începând cu 2024, în condițiile functionării celorlalte instalații de 
tratare a deșeurilor. 
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Componenta Descriere 

Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme 
urbane Făgăraș, Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, 
Predeal. Închiderea depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina 
Primăriei Municipiului Brașov, fie din bugetul local, fie prin AFM. Depozitul 
neconform Rupea va fi închis și ecologizat de Primăria Rupea cu fonduri 
obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 ce vor 
fi accesate fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul depozitelor 
vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 

Investiții pentru 
colectarea/valorificare fluxurilor de 
deșeuri speciale și deșeurilor de 
construcții și demolări. 
 

Se propune amenajarea de centre publice cu aport voluntar, fiind estimat a 
fi necesar a se realiza cate un asemenea centru in fiecare UAT. Realizarea 
centrelor se va face treptat in funcție de fondurile disponibile. Într-o primă 
etapa se recomandă a se realiza 11 centre publice de colectare prin aport 
voluntar (câte unul în toate localitățile urbane ale județului, iar la nivelul 
municipiului Brașov 2), pentru categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, 
periculoase menajere (inclusiv DEEE). Centrele pot funcționa și pentru 
aportul voluntar al celorlalte deșeuri reciclabile (textile, hârtie/carton, 
plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolari. Construcția lor 
prespune o platformă betonată și împrejmuită, dotată cu cântar și 
containere specializate pentru toate categoriile de deșeuri colectate 

 

Pentru alternativa aleasă, modul de atingere al țintelor și obiectivelor este realizat astfel: 

Tabel 10-2. Modul de atingere a țintelor asumate prin implementarea Alternativei 3 
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Pentru realizarea investițiilor propuse au fost propuse 5 alternative de amplasamente (A – E), 

evaluate în raport cu efectele implementării lor asupra factorilor de mediu. Pentru unele din 

investițiile propuse au fost analizate mai multe amplasamente, una din principalele probleme 

întâmpinate fiind dificultatea găsirii unor locații care să corespundă tuturor criteriilor stabilite 

prin lege pentru astfel de investiții (disponibilitatea terenului, categoria terenului, apropierea 

de ariile protejate naturale, accesul la acest amplasament, observațiile publicului larg în 

perioada de analiză și evaluare). Concluziile acestei evaluări sunt redate în cele ce urmează. 

Având în vedere faptul că amplasamentele propuse ale centrelor de aport voluntar sunt 

identice în alternativele A, B, C, D și E, diferența între alternative a fost determinată de efectele 

potențiale asupra factorilor de mediu și situarea în raport cu factorii vulnerabili asociate 

amplasamentelor Rupea 1 și Rupea 2 pentru stația de transfer al deșeurilor, amplasamentelor 

Făgăraș și Beclean pentru CMID Făgăraș și respectiv formele de impact și situarea în raport cu 

factorii vulnerabili asociate amplasamentelor Codlea, Săcele și Prejmer pentru Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor (CMID). 

Rezumând informațiile prezentate în analiza detaliată a alternativelor, situarea 

amplasamentului Rupea 1 în alternativele A și B la o distanță de 111 m de situl de interes 

comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est și respectiv de aproximativ 150 m față de cursul de 

apă Olt îl pune în dezavantaj față de amplasamentul Rupea 2, situat la 420 m de situl de interes 

comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est și respectiv la aproximativ 460 m față de cursul de apă 

Olt, care este propus în alternativele C, D și E. Sub aspectul potențialului impact asupra 

biodiversității și asupra corpurilor de apă, suprafața restrânsă din alternativa C, cu distanță 

semnificativ crescută față de elementele naturale potențial vulnerabile este una superioară 

celei din alternativa B, dar inferioară alternativelor D și E. În același timp, în raport cu așezările 

umane amplasamentul Rupea 2 din alternativele C, D și E prezintă un avantaj față de Rupea 1 

(din alternativele A și B) prin distanța ușor crescută față de zonele rezidențiale și implicit față de 

populație. Astfel, atât prin distanța față de situl de interes comunitar și față de cursul de apă, 

cât și prin situarea în raport cu populația și așezările umane, amplasamentul Rupea 2 din 

alternativele C, D și E este recomandat ca fiind cel optim. 

În ceea ce privește amplasamentele propuse pentru realizarea centrului de management 

integrat al deșeurilor sunt la Codlea în alternativa A, la Săcele în alternativele B și C și Prejmer în 

alternativele D și E, analiza alternativelor a pus în evidență următoarele aspecte relevante: 

toate sunt amplasamente neconstruite, amplasamentul Făgăraș este situat la distanță de peste 

2 km față de zonele rezidențiale, amplasamentul Codlea este aflat la distanță de peste 2 km de 

zonele rezidențiale, în timp ce amplasamentul Săcele este situat la o distanță de peste 1 km de 

zonele locuite, iar cel de la Prejmer la distanțe de 2,5-2,9 km de aceste zone. Avantajate în 

această analiză sunt amplasamentele de la Prejmer și Făgăraș. 

Realizarea centrului de management integrat al deșeurilor la Săcele deși prezintă avantajul 

faptului că este situat în proximitatea depozitului ecologic FIN-ECO, care va deservi județul 
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Brașov în toată perioada acoperită de planul județean de gestionare a deșeurilor elaborat 

(deșeurile reziduale care rezultă din tratarea în cadrul instalațiilor de la CMID fiind transportate 

pe distanțe de cel mult câteva sute de metri până la depozit), chiar această apropiere poate 

crea premisa unui potențial impact cumulat asupra calității aerului, care în funcționare este 

greu de decelat. Amplasamentul de la Prejmer este situat la o distanță ceva mai mare, de cca 5 

km față de depozit, mai avantajos totuși decât amplasamentul Codlea. Amplasamentul de la 

Făgăraș este situat la o distanță de cca 85 km față de depozitul ecologic existent de la FIN-ECO. 

Amplasamentul Codlea este situat în imediata apropiere a cursului de apă Bârsa, la 5 km în 

amonte de situl de interes comunitar ROSCI0415 Lunca Bârsei. În cazul amplasamentului de la 

Săcele distanța față de situl de interes comunitar ROSCI0120 Muntele Tâmpa, este de 

aproximativ 3,8 km în linie dreaptă, pe când cel de la Prejmer este la o distanță de RONPA0275 

Pădurea și Mlaștinile eutrofe de la Prejmer de aproximativ 2,8 km în linie dreapta. 

Amplasamentul Făgăraș este situat la distanță de cca 250 m de ROSPA0099 Podișul 

Hârtibaciului și la cca 508 m de ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș și ROSCI0132 Oltul Mijlociu-

Cibin-Hârtibaciu. Din acest punct de vedere toate cele 4 amplasamente nu prezintă impact 

potențial asupra biodiversității prin faptul că nu sunt situate în proximitatea unor arii naturale 

protejate. 

Cele 4 amplasamente însă se departajează prin apropierea de corpuri de apă, care constituie 

unul din factorii relevanți cei mai importanți. Astfel, dintre toate amplasamentele CMID 

studiate, cel de la Prejmer este singurul aflat la distanța suficient de mare de un corp de apă 

pentru a nu avea vreun impact asupra acestuia. 

În ceea ce privește amplasamentele propuse pentru CMID Făgăraș în varianta Raportului de 

mediu disponibilizat publicului, locația stabilită era la Făgăraș în alternativele A-D, dar în urma 

acestei disponibilizări, au fost primite observații din partea Primăriei Municipiului Făgăraș în 

urma cărora s-a adăugat o locație suplimentară, la Beclean, analizată în alternativa E. 

Amplasamentul propus la Făgăraș a întâmpinat din partea Primăriei Mun Făgăraș o opoziție 

legată de următoarele aspecte: 

- apropierea prea mare a acestuia (300 m) de Cartierul rezidențial Miorița, 

- parcela este vizibilă de pe DJ104 C, 

- terenul ar putea fi inundabil (datorită vicinității unor canale de desecare colmatate) 

- Municipiul Făgăraș are în zona la momentul actual în implementare programul 

„Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată înn zona industrială a 

municipiului Făgăraș”, finanțat prin POR 2, 

- terenul, alocat inițial printr-un PUZ (aprobat prin HCL 13/20.01.2014) dezvoltării 

proiectului „Stație de Sortare și stație de tratare mecano-biologică – zona Făgăraș 

din cadrul Programului Sectorial Mediu – Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor 

de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” 
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nu mai poate fi utilizat în scopul PUZ-ului, acesta pierzându-și aplicabilitatea prin 

neobținerea finanțării POS Mediu. 

Prin urmare, titularul PJGD BV a propus un alt amplasament, situat pe raza comunei Beclean (la 

distanță de cca 250 m de ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și la cca 508 m de ROSPA0003 Avrig 

– Scorei – Făgăraș și ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu), care a fost analizat în detaliu în 

Alternativa E, în capitolele 8.3 și capitolele 12.2. și 12.3. 

Având în vedere argumentele prezentate anterior, se poate afirma faptul că prin raportare la 

efectele asupra factorilor de mediu în general și asupra corpurilor de apă, așezărilor umane, 

sănătății populației în particular, alternativa de mediu E este superioară tuturor celorlalte 

alternative studiate, prin urmare se recomandă adoptarea acesteia. 

Analizând toate concluziile privind impactul asupra factorilor de mediu adus de cele 4 

modalități de amplasare a instalațiilor de tratare a deșeurilor propuse se pot trage următoarele 

concluzii: 

- instalațiile propuse aduc un impact asupra factorilor de mediu dar acesta este 

pozitiv, comparativ cu situația în care PJGD BV nu ar fi implementat; propunerea de 

facilitati de tratare moderne, aproape automatizate, care vor dispune de toate 

echipamentele necesare pentru reținerea și curățarea emisiilor atmosferice și de 

ape uzate, va schimba în mod semnificativ pozitiv situația actuală a sistemului de 

gestionare a deșeurilor și reduce semnificativ impactul funcționării acestuia asupra 

factorilor de mediu; 

- impactul cel mai pronunțat asupra factorilor de mediu îl va aduce sistemul de 

transport al deșeurilor de la sursa de generare a acestora către instalațiile de tratare 

propuse (în special CMID Prejmer, care asigură tratarea a peste 80% din deșeurile 

generate în județ). Acest aspect nu poate fi evitat, dar este mult mai redus decât în 

situația neimplementării PJGD, și poate fi redus prin alegerea unor amplasamente 

adecvate pentru CMID, la distanța adecvată care să minimizeze impactul; 

- oricare ar fi amplasamentul final ale CMID, ales ținând cont în primul rând de 

distanța față de ariile naturale protejate, zonele cu risc de inundabilitate, zonele 

rezidențiale și mai apoi de disponibilitatea terenului (asigurată de: existența unor 

terenuri suficient de mari, statutul juridic clar al acestora – categorie de teren, 

proprietate -, acceptabilitatea populației), impactul asupra factorilor de mediu adus 

de acest amplasament va fi mai redus decât alternativa „zero”. 

Indiferent care vor fi amplasamentele finale ale investițiilor propuse, acestea vor fi alese 

respectând toate criteriile prezentate la secțiunea 8.3 a raportului de mediu, respectiv în 

secțiunea 8.2 a PJGD elaborat. Toate aceste alternative de amplasamente vor fi analizate în 

detaliu la etapa de realizare a Studiului de fezabilitate și studiilor geotehnice. 
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Schema propusă pentru fluxul deșeurilor este prezentată în figura următoare (la nivelul anului 

2025): 

 

Figura 10-1. Schema fluxului de deșeuri în Alternativa 3

  

GENERARE / COLECTARE TRATARE VALORIFICARE / ELIMINARE

SCHEMA DE FLUX A DEȘEURILOR MUNICIPALE - ANUL 2025
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14.869 t 12.001 t 2.939.775 mc biogaz
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6.166 t reciclabile

41,58% 2,87%

35.233 t RDF

16,38%

0 t
20.961 t reziduuri TM+digestat 

30.623 t

0,00% 1.487 t stradale inerte
9,75% maturat+reziduu maturare 14,24%

0,69%

3.059 t 1.340 t

1,42% 1.381 t 0,62%

0,64% 445 t

12.122 t 14.843 t 0,21%

848 t 5,64% 5.195 t

0,39% 6,90% 2,42%

5.492 t

2,55%

Digestie anaeroba VALORIFICARE ENERGETICA BIOGAZ

Deseuri de ambalaje 

menajere colectate de alti 

operatori decat operatorii de 

salubrizare

VALORIFICATORI /  RECICLATORI

Deseuri reciclabile colectate 

separat - deseuri de hartie si 

carton; deseuri de plastic si 

metal; deseuri de sticla; 

deseuri textile (inclusiv 

impuritati)

VALORIFICARE ENERGETICA

Deseuri in amestec de la 

populatie, agenti economici 

si piete

STAȚII DE SORTARE 

Biodeseuri menajere, 

similare si din piete colectate 

separat (inclusiv impuritati)

COMPOST / DIGESTAT MATURAT

Biodeseuri din parcuri si 

gradini colectate separat

Compostare in sistem inchis

Tratare mecanica/     digestie 

anaeroba
Deseuri stradale 

Deseuri menajere si 

similare necolectate

1 DEPOZIT DE DEȘEURI

(PRIVAT)

Deseuri voluminoase 

colectate separat

Deseuri periculoase 

menajere colectate separat 

(DEEE)

Tratare mecanica /     

biouscare
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11. MĂSURI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI 

 

În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate măsurile identificate pentru monitorizarea efectelor 

semnificative ale implementării PJGD Brașov asupra mediului, precum și efectele adverse 

neprevăzute, cu scopul de a acționa cu activități de remediere corespunzătoare. 

Conform art. 27 a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe, îndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului 

este responsabilitatea titularului PJGD Brașov, respectiv a Consiliului Județean Brașov. 

În vederea monitorizării modului de implementare a planului se presupun următoarele aspecte: 

▪ definirea criteriilor de monitorizare, a indicatorilor și frecvenței de control; 

▪ compararea obiectivelor și țintelor stabilite în PJGD cu rezultatele obținute; 

▪ identificarea întârzierilor sau problemelor apărute în faza de implementare; 

▪ elaborarea unui raport de verificare și publicarea rezultatelor. 

Monitorizarea are următoarele scopuri: 

− să asigura că orice problemă care poate apărea în timpul implementării, indiferent dacă a fost 

sau nu prevăzută, poate fi identificată, previziunile viitoare putând fi mult mai exacte;  

− să înregistreze și să analizeze care sunt efectele asupra mediului ale implementării unui 

plan/program pentru a permite, în cazul în care se observă unele efecte negative, ca 

planul/programul respectiv să fie modificat pentru înlăturarea lor; 

− să utilizeze și să coreleze informațiile rezultate cu cele obținute de la alte planuri și programe 

în vederea pregătirii informațiilor care vor fi necesare pentru evaluarea impactului de mediu 

pentru proiecte. 

Titularul planului va depune anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior realizării 

monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă pentru 

protecția mediului care a eliberat avizul de mediu. 

Pe durata realizării investițiilor propuse, la acest moment se apreciază că nu există premisele unui 

impact semnificativ, astfel încât nu se impune la acest moment monitorizarea factorilor de mediu 

aer, apă și sol/subsol în etapa de realizare a investițiilor. 

 

Pentru a asigura protecția factorilor de mediu pe durata execuției lucrărilor va fi realizată o 

monitorizare, cu scopul identificării eventualelor efecte negative, stabilirii măsurilor de 
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diminuare a impactului până la îndeplinirea cerințelor ecologice specifice. Astfel, pe durata 

execuției lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

• monitorizarea stării terenurilor atât în perimetrul organizării de șantier, cât și în zonele 

adiacente; 

• control permanent al stării de funcționare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, 

realizarea periodică a reviziilor și verificărilor acestora, conform prevederilor cărților 

tehnice și instrucțiunilor furnizate de producător; 

• evidența utilizării de substanțe chimice utilizate și a depozitării lor temporare; 

• evidența tuturor deșeurilor utilizate (tip de deșeu, cod, stare fizică, cantitate 

generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă) în 

conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și 

completările ulterioare; 

• monitorizarea calității corpurilor de apă în perioada desfășurării proiectului și după 

dezafectarea șantierelor de lucru; 

• instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul de 

mediu emis pentru acest obiectiv; 

• informarea imediată a autorității teritoriale pentru protecția mediului cu privire la 

modificările față de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative 

asupra mediului înconjurător; 

• instruirea corespunzătoare a personalului privitor la prevederile SSM, apărare împotriva 

incendiilor. 

Monitorizarea vegetației și a florei se va face, desigur, în funcție de specificul zonei și a perioadei 

de vegetație. Astfel, va fi necesară monitorizarea speciilor caracteristice habitatului 92A0, aflat 

pe teritoriul ROSCI0132, la o distanță de 500 de m în aval și în amonte de zona aflată în linie 

dreaptă față de amplasament. Aceasta implică în special ieșiri în perioada de implementare a 

proiectului, dar și post-implementare. Ieșirile în teren (două-trei) se vor realiza în perioada 

aprilie-iulie, perioada optimă de studiu pentru majoritatea categoriilor de specii și habitate. De 

asemenea, sunt necesare observații în teren (cel puțin două) în perioada august-octombrie 

pentru plantele care înfloresc toamna. În acest fel, vom avea o imagine suficient de clară asupra 

vegetației și florei din zonă.  

De asemenea, monitorizarea florei se va face ținând cont de prezența speciilor invazive pe 

întreaga perioadă de realizare a activității, precum și în perioada de funcționare. Se vor avea în 

vedere terenurile nude sau care se vor însămânța cu vegetație, de pe cuprinsul amplasamentului, 

în vederea identificării ierburilor, arborilor sau tufărișurilor invazive, în eventualitatea apariției 

de noi lăstari. Monitorizarea propagării speciilor invazive se va realiza pe perioada post-

implementare timp de 3 ani. Dacă se observă prezența lor, se vor implementa măsuri pentru 

eliminare. 
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Pentru amfibieni și reptile, sunt suficiente 4-5 ieșiri în teren, în perioada martie – august și se va 

avea în vedere în principal terenul care separă amplasamentul de cursul Oltului, pentru 

identificarea habitatului favorabil acestora, astfel încât să fie suspendate activitățile care pot 

afecta reproducerea amfibienilor și reptilelor. Habitatul favorabil se referă în acest caz la bălți 

temporare și permanente, canale, pâraie temporare cu viteze de scurgere mai mici, care ar fi 

putut fi afectate de lucrări, fie prin decopertarea terenului pentru instalarea platformei de beton 

sau aflate de-a lungul drumurilor tehnologice sau de acces pe amplasament. 

Cele două specii de lilieci (Myotis myotis și Myotis blythii) se vor monitoriza în zbor, în zona 

amplasamentului în perioada de construcție și în perioada de funcționare pentru a se observa 

impactul lucrărilor asupra distribuției și comportamentul speciei. Identificarea și monitorizarea 

acestora se va face neintruziv pe baza sonogramelor și dacă este cazul cu ajutorul plaselor. 

Monitorizarea peștilor se va efectua și în perioada de realizare a investiției precum și în perioada 

de funcționare. Se vor avea în vedere potențialele scurgeri pe versant venind dinspre arealul 

investiției astfel încât monitorizarea să fie efectuată în apropierea vărsării acestora în Olt.  

Monitorizarea speciilor de păsări se va desfășura tot timpul anului în funcție de specii și de 

ecologia acestora. Se vor monitoriza speciile din vecinătatea investiției. Pe perioada de 

construcție se va urmări impactul zgomotelor și vibrațiilor emise de lucrări asupra activității 

speciilor, iar în perioada post-construcție și de punere în funcțiune a CMID-ului se va urmări 

efectul activităților de pe platformă asupra speciilor din vecinătate.  

De asemenea, se recomandă pregătirea înaintea ieșirilor pentru monitorizare a unor fișe de 

observare pentru fiecare grup de specii/habitate de interes comunitar și completarea acestora 

în momentul observărilor. Fișele de observație vor avea și un câmp cu impactul/amenințările 

identificate asupra obiectivelor de interes.  

 

În tabelul de mai jos sunt se pot observa indicatorii propuși a fi monitorizați, distinct pentru 

fiecare factor de mediu pentru care s-a evaluat impactul, precum şi o descriere a modului de 

evaluarea a indicatorilor şi a responsabililor.

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 
 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

289 

Tabel 11-1. Program de monitorizare 

Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

Apă  Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O1. Limitarea poluării 
apelor subterane şi de 
suprafaţă din surse de 
poluare punctiforme și 
difuze respectiv 
îmbunătățirea calității 
apelor de suprafață și 
subterane 

Se vor realiza analize de 
calitatea a apei uzate 
epurate și evacuate în 
emisar de la instalațiile de 
tratare a deșeurilor 

În 
conformitate 
cu 
prevederile 
BAT pentru 
tratarea 
deșeurilor și 
Normativele 
NTPA 
001/2002, 
NTPA 
002/2002, 
după caz  
 

 

 

 

Respectarea limitelor maxim 
admise pentru poluanți din apele 
uzate evacuate în receptori 
naturali, prevăzute de legislația în 
vigoare și de actele de 
reglementare în domeniul 
gospodăririi apelor și mediului 
pentru instalațiile de deșeuri 
(BAT și HG nr. 352/2005) 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de 
tratare a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 

Se vor face analize de 
calitate a levigatului 
rezultat de la depozitarea 
deșeurilor la depozitul 
existent 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 
 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

290 

Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

Monitorizarea influenței 
depozitelor de deșeuri 
asupra apelor subterane 
prin foraje de observație, 
conform legislației în 
vigoare și actelor de 
reglementare emise de 
autoritățile competente 

În 
conformitate 
cu actele de 
reglementare 
din domeniul 
gospodăririi 
apelor 
obținute 

Calitatea (biologică și chimică) a 
apelor de suprafață și subterane 

Aer Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O2. Menținerea și 
îmbunătățirea calității 
aerului ambiental în 
limitele stabilite de 
normele legale în vigoare 
pentru indicatorii 
specifici 

Se vor realiza măsurări ale 
emisiilor de poluanţi 
specifici activităţilor de 
gestionare a deşeurilor în 
perioada de operare a 
instalațiilor de tratare a 
deșeurilor  

Cel puțin 
anual, în 
conformitate 
cu 
prevederile 
BAT pentru 
tratarea 
deșeurilor și 
Legea nr. 
104/2011 

Limitele maxim admise de emisii 
în aer prevăzute prin legislația în 
vigoare și prin actele de 
reglementare 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de 
tratare a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 

Se vor realiza măsurări ale 
emisiilor de poluanţi 
specifici activităţilor de 
gestionare a deşeurilor în 
perioada de operare a 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

depozitului de deșeuri 
existent 

Se vor realiza estimări ale 
cantităţilor de  poluanţi 
emişi în atmosferă specifici 
activităţilor pe perioada de 
operare din traficul rutier 
generat 

Schimbări 
climatice 

Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O3. Prevenirea și 
reducerea emisiilor GHG 
care provoacă schimbări 
climatice și facilitarea 
adaptării la efectele 
schimbărilor climatice 

Emisiilor de GES rezultate 
din activitățile de 
gestionare a deșeurilor 
raportat la cantitățile de 
poluanți emiși în anul 2019 

Anual Se vor estima conform 
metodologiei JASPERS 

Reducerea emisiilor de GES de la 
19.713,84938 tone CO2e/an. 
Generat în anul 2019, până la 

-35.782,5713 

tone CO2e/an până în anul 2025 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de 
tratare a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 

Numărul de amplasamente 
în care se desfășoară 
activități de gestionare a 
deșeurilor, afectate de 
fenomene meteo extreme 

Anual 0 amplasamente afectate de 
schimbări climatice 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de 
tratare a deșeurilor, 
Operatorul 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 
 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

292 

Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

(de ex. zone cu inundații, 
alunecări de teren, 
eroziuni) 

depozitului de 
deșeuri 

Sol/Subsol Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O4. Limitarea poluării 
punctiforme și difuze a 
solului/ subsolului; 
îmbunătățirea calității, 
reconstrucția ecologică și 
utilizarea sustenabilă a 
terenurilor 

Nr. depozite conforme 
închise definitiv  

Anual, până 
la închiderea 
tuturor 
depozitelor  

Închiderea și monitorizarea 
postînchidere a celor 9 depozite 
de deșeuri neconforme clasa „b” 
(Depozitul Predeal a fost 
ecologizat prin procedura 
simplificată) 

Lucrările de închidere ale celor 8 
depozite de deșeuri neconforme 
rămase se vor realiza din fonduri 
AFM în 2021 

Consiliul Județean 
Brașov 

Suprafețele de terenuri 
afectate de gestionarea 
deșeurilor reabilitate şi 
ecologizate 

Anual  Consiliul Județean 
Brașov 

Suprafața terenurilor cu 
destinație agricolă afectată 
de amplasamentele 
viitoarelor instalații de 

Anual Minimizarea suprafețelor cu 
destinație agricolă utilizate 
pentru realizarea instalațiilor de 
tratare a deșeurilor 

Consiliul Județean 
Brașov 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

deșeuri prevăzute a se 
realiza prin PJGD 

Cantitatea de compost 
utilizată ca îngrășământ 
agricol 

Anual % utilizat ca îngrășământ agricol 
din total compost rezultat din 
activitățile de gestionare a 
deșeurilor 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de 
tratare a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 

Biodiversitate 
și arii naturale 
protejate 

Etapa de 
realizare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O5. Protejarea și 
îmbunătățirea condițiilor 
și funcțiilor ecosistemelor 
terestre și acvatice, 
conservarea habitatelor 
naturale, a speciilor florei 
și faunei sălbatice prin 
evitarea activităților care 
ar putea afecta 
semnificativ ariile 
naturale protejate 

Specii de plante invazive - 
Amorpha fruticosa  
Robinia pseudoacacia 
Acer negundo 
Rhus typhina 
Ailanthus altissima 
Reynoutria japonica 
Gleditsia triacanthos 
Erigeron annuus, E. 
canadensis 
Datura stramonium 

Semestrial 0 specii invazive instalate 

0 ha de teren afectate de specii 
invazive 

Consiliul Județean 
Brașov, Executantul 
lucrărilor 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

Specii de plante și habitate 
de interes comunitar – 
92A0 

Semestrial  Stare de conservare menținută -  
Raport anual de monitorizare 

către APM Brașov și ANANP  
Mamifere - Lutra lutra 
Castor fiber 

Trimestrial  Stare de conservare menținută- 
Raport anual de monitorizare 

către APM Brașov și ANANP 
Herpetofaună - Bombina 
bombina 
Bombina variegata 
Triturus cristatus  
Lissotriton vulgaris 
ampelensis 
Emys orbiculari 

Trimestrial Stare de conservare menținută- 
Raport anual de monitorizare 

către APM Brașov și ANANP 

Lilieci – Myotis myotis, 
Myotis blithii 

Bianual Stare de conservare menținută- 
Raport anual de monitorizare 

către APM Brașov și ANANP 

 

Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O5. Protejarea și 
îmbunătățirea condițiilor 
și funcțiilor ecosistemelor 
terestre și acvatice, 
conservarea habitatelor 

Specii de plante invazive - 
Amorpha fruticosa  
Robinia pseudoacacia 
Acer negundo 
Rhus typhina 

Anual 0 specii invazive instalate 
0 ha de teren afectate de specii 
invazive 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de tratare 
a deșeurilor, 
Operatorul 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

naturale, a speciilor florei 
și faunei sălbatice prin 
evitarea activităților care 
ar putea afecta 
semnificativ ariile 
naturale protejate 

Ailanthus altissima 
Reynoutria japonica 
Gleditsia triacanthos 
Erigeron annuus, E. 
canadensis 
Datura stramonium 

depozitului de 
deșeuri 

Specii de plante și habitate 
de interes comunitar  – 
92A0 

Anual Stare de conservare menținută - 
Raport anual de monitorizare 
către APM Brașov și ANANP 

Mamifere - Lutra lutra 
Castor fiber 

Anual Stare de conservare menținută - 
Raport anual de monitorizare 
către APM Brașov și ANANP 

Lilieci – Myotis myotis, 
Myotis blithii 

Bianual Stare de conservare menținută - 
Raport anual de monitorizare 
către APM Brașov și ANANP 

Păsări Anual Stare de conservare menținută - 
Raport anual de monitorizare 
către APM Brașov și ANANP 

Herpetofaună - Bombina 
bombina 
Bombina variegata 

Anual Stare de conservare menținută - 
Raport anual de monitorizare 
către APM Brașov și ANANP 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

Triturus cristatus  
Lissotriton vulgaris 
ampelensis 
Emys orbiculari 

Numărul de amplasamente 
de gestionare a deșeurilor 
amplasate în arii naturale 
protejate 

Anual 0 amplasamente în arii naturale 
protejate 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de tratare 
a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 

Număr de cazuri de 
conflicte om-carnivore 
cauzate de prezența 
depozitelor în zonele ce 
reprezintă habitate sau se 
intersectează cu habitatele 
carnivorelor mari 

Anual 0 cazuri Gestionarii fondurilor 
de vânătoare, 
autoritățile 
administrației publice 
locale 

Sănătatea 
populației 
umane 

Etapa de 
operare a 
investițiilor 

O6. Facilitarea 
îmbunătățirii sănătății 
umane prin 

Numărul de reclamații 
privind depășirea nivelului 
de zgomot admis 

Anual 0 reclamații Consiliul Județean 
Brașov, 
APM Brașov, 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

propuse prin 
PJGD 

implementarea de măsuri 
pentru prevenirea 
poluării datorate noxelor 
și poluării fonice, 
respectiv diminuarea 
factorilor de risc asupra 
sănătății populației în 
zonele de gestionare a 
deșeurilor 

Distanța minimă stabilită 
de OM 119/2004 

Anual Acte de reglementare a noilor 
investiții; APM, DSP 

GNM Brașov 

Informare și 
educație 
ecologică 

Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O7. Îmbunătățirea 
comportamentului 
responsabil față de mediu 
prin creșterea gradului de 
informare și educare a 
populației privind 
impactul gestionării 
necorespunzătoare a 
deșeurilor asupra 
mediului 

Număr de campanii de 
informare și educarea 
publicului privind 
gestionarea deșeurilor 
municipale 

Anual - Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de tratare 
a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

Peisaj natural 
și patrimoniu 
cultural 

Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O8. Protecția și 
conservarea peisajului 
natural și patrimoniului 
cultural, reducerea 
impactului vizual prin 
gestionarea eficientă a 
deșeurilor 

Numărul de situri/zone de 
patrimoniu cultural 
afectate ca urmare a 
implementării măsurilor 
propuse prin PJGD 

Anual 0 situri afectate Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de tratare 
a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 

Resurse 
naturale 

Etapa de 
operare a 
investițiilor 
propuse prin 
PJGD 

O10. Prezervarea si 
protecția resurselor 
naturale şi promovarea 
utilizării surselor 
regenerabile (deșeuri 
folosite ca materii prime 
secundare în alte 
activități economice) 

Rata de colectare separată 
biodeșeuri și deșeuri 
reciclabile din deșeurile 
municipale 

Anual -50% din cantitatea totală de 
deșeuri municipale generate 
Termen 2025 
-60% din cantitatea totală de 
deșeuri municipale generate  
Termen: 2030 
- 65% din din cantitatea totală de 
deșeuri municipale generate  
Termen: 2035 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de tratare 
a deșeurilor, 
Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 

Cantitatea de energie 
generată de instalațiile de 
deșeuri integrată în 
rețelele locale/naționale 

 Creșterea gradului de valorificare 
energetică a deșeurilor 
municipale: 15 % din cantitatea 
totală de deșeuri municipale 

Consiliul Județean 
Brașov, Operatorii 
instalațiilor de tratare 
a deșeurilor, 
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Factor 
monitorizat și 

obiectiv de 
mediu 

relevant 
pentru 

evaluarea 
strategică de 

mediu 

Etapa de 
implementare 

a PJGD 

Indicator de 
monitorizare 

Frecvența de monitorizare  
Evaluarea îndeplinirii 

indicatorului – surse de 
informații necesare evaluării 

Responsabil cu 
monitorizarea 

de curent electric şi energie 
termică 

valorificate energetic până în anul 
2024 

Operatorul 
depozitului de 
deșeuri 
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În cadrul PJGD Brașov a fost elaborat Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor, 

obligație prevăzută la art. 42, alin (2) al Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Scopul principal al Programului de prevenire a generării deșeurilor este acela de a rupe legătura 

dintre creșterea economică și impactul asupra mediului asociat cu generarea deșeurilor.   
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12. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA SITURILOR NATURA 2000 

Rezultatele analizei alternativelor de mediu studiate confirmă superioritatea alternativei de 

mediu recomandate în ceea ce privește impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra 

biodiversității și siturilor de interes comunitar. Întrucât amplasamentele studiate pentru 

realizarea stației de transfer Rupea, precum și a CMID Făgăraș s-au situat în relativa proximitate 

a sitului de interes comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, respectiv a siturilor ROSPA0099 

Podișul Hârtibaciului, ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș și ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-

Hârtibaciu, în cele ce urmează este prezentată o analiză detaliată a impactului potențial asociat 

alternativei recomandate asupra acestor situri sus-menționate și sunt prezentate măsuri în 

vederea prevenirii/reducerii formelor de impact. 

 

 SITUL ROSCI0303 HÂRTIBACIU SUD-EST 

 

12.1.1 Descriere sit  

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor 

nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca 

parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Situl ROSCI0303 Hârtibaciu Sud – Est are o suprafață de 25830.6 ha și este situat în zona 

Subcarpaților interni ai Transilvaniei la 45°56’10” latitudine nordică și 25°10’48” longitudine 

estică. Se suprapune cu ariile protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și RONPA0271 

Rezervația naturală Cotul Turzunului. Substratul geologic în partea vestică este formată din argile, 

marne, nisipuri, gresii, tufuri iar în partea estică este formată din tufuri dacitice, marne, gresii. 

Valea Oltului și pârâiele interioare sunt formate din nisipuri, pietrișuri și aluviuni. 

Altitudinea sa variază între 430 m, în apropierea luncii Oltului și 700 m (pe Dealul Capului). Situl 

se află într-o zonă climatică temperat-moderată, iar precipitațiile anuale sunt de 660 – 700 mm. 

Din punct de vedere a regiunii  biogeografice, situl se află în regiunea continentală. Situl se află 

în bazinul hidrologic al Oltului Mijlociu. Principalele pâraie care străbat situl sunt Ticușu, Cozdului, 

Mâța Mare, Iufa, Jilbert și Vântu.  

Pădurile se regăsesc pe cea mai mare suprafață a sitului și anume 31%, restul suprafeței fiind 

ocupate de fânețe, terenuri agricole, pajiști și ape curgătoare. Din punct de vedere fitogeografic, 

situl este localizat în etajul fitoclimatic al gorunetelor, făgetelor și amestecurilor de gorun și fag. 

Ca dovadă, în sit habitatele ce ocupă cele mai mari suprafețe sunt 91Y0 Păduri dacice de stejar și 

carpen (2652 ha), 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. (493 ha), 9130 
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Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (166 ha) și 9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum (121 ha). Pe lângă acestea, au fost adăugate recent în Formularul Standard două 

habitate regăsite pe suprafețe foarte reduse 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion (4 ha) 

și 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum (3 ha), precum și habitatul tipic cursurilor de apă 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba (identificat pe o suprafață considerabilă, de 257 ha).  

Situl a fost desemnat și pentru protecția unor specii de faună de interes comunitar. În primul 

rând, situl constituie o zonă de interes comunitar, desemnată pentru carnivorele mari, Canis 

lupus (lup) și Ursus arctos (urs). Alături de acestea, pe suprafața ariei protejate se găsește un 

număr de specii de lilieci: Myotis myotis (liliac comun), Myotis blythii (syn. oxygnathus – liliac 

comun mic), Myotis bechsteinii (liliac cu urechi mari), Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu 

potcoavă), Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare cu potcoavă), Barbastella barbastellus (liliac 

cârn). Corpurile de apă de pe cuprinsul sitului constituie habitat pentru Lutra lutra (vidră), Castor 

fiber (castor) și herpetofaună. ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est este unul dintre siturile desemnate 

pentru protecția speciei Emys orbicularis (țestoasă de apă europeană) și a indivizilor din speciile 

Bombina bombina (izvoraș de baltă cu burta roșie), B. variegata (izvoraș de baltă cu burta 

galbenă), Triturus cristatus (triton cu creastă) și Lissotriton vulgaris ampelensis (triton comun 

transilvănean).   

12.1.2 Descrierea habitatelor și speciilor  

În cele ce urmează se va face o descriere pe scurt a habitatelor și speciilor din cadrul sitului asupra 

cărora proiectul ar putea manifesta un potențial impact. 

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 

Acest tip de habitat este protejat în 41 de situri în România și se asemănă cu habitatul prioritar 

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), care înglobează toate pădurile galerii de luncă de pe râuri interioare. Pentru a se 

evita confuzia cu habitatul 91E0*, s-a convenit ca în cadrul habitatului 92A0 să fie incluse numai 

pădurile de Salix alba (salcie albă) şi Populus alba (plop alb) de pe solurile aluviale (aluviosoluri) 

mai evoluate ale râurilor mari. Alături de aceste specii dominante, mai apar în stratul arborilor 

Salix fragilis (salcie plesnitoare), Populus nigra (plop negru), Fraxinus angustifolia (frasin de 

câmp), Ulmus laevis (velniș), și Acer campestre (jugastru), în stratul arbustiv Frangula alnus 

(crușin), Cornus sanguinea (sânger), Sambucus nigra (soc negru) și Viburnum opulus (călin). 

Stratul subarbustiv este dominat de Rubus caesius (mur de miriște) și alte specii asemenea, în 

timp ce vegetația ierboasă este reprezentată de plante cu habitus înalt, cum sunt Agrostis 

stolonifera (iarba-câmpului), Bidens tripartita (dentiță), Calystegia sepium (volbură mare), 

Equisetum arvense (coada calului), Lycopus europaeus (piciorul lupului), Lysimachia vulgaris 

(gălbășoară) și Solanum dulcamara (lăsnicior). 

Castor fiber – Castor   
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Castorul este un mamifer acvatic, cu dimensiuni ale corpului care pot ajunge la 80-100 cm și 

greutate de 11-30 kg, fiind al doilea  rozător ca mărime din lume. Deși făcea parte din fauna 

României, din cauza extincției cauzate de vânătoare, au fost necesare acțiuni de reintroducere a 

speciei pe râurile mari. Blana este lungă și aspră, de culoare maro, forma corpului alungită și 

coada turtită dorso-ventral. Adăpostul este săpat în maluri și amenajat cu ramurile arborilor 

doborâți. Preferă habitatele cu ape curate, nepoluate, lin curgătoare. 

Lutra lutra – Vidra 

Vidra este un carnivor de talie mijlocie (1 m lungime, 8-10 kg greutate) cu aspect tipic de mustelid, 

dependentă de apă, hrănindu-se cu pești, crustacee, moluște, nevertebrate acvatice, amfibieni 

și altele. Este un animal solitar, nocturn, la care teritoriul unui mascul se poate întinde peste 

teritoriul mai multor femele. Corpul este alungit, cu formă hidrodinamică, acoperit de blană 

maro, deasă și impermeabilă. Labele prezintă 5 degete cu gheare mici și membrană interdigitală, 

care se observă greu în cazul urmelor în zăpadă sau noroi. Dimensiunea urmelor anterioare este 

de 7-9 cm lungime și 6 cm lățime, iar a labei posterioare, aproape rotundă, de 5-7 cm în diametru. 

De multe ori, degetul interior poate să nu lase urme. Preferă saltul în locul mersului, cu un pas 

de 40-80 cm lungime, iar în zonele abrupte și cu zăpada depusă, pot să alunece pe burtă. 

Excrementele sunt negre, vâscoase și miros a pește. 

Lissotriton vulgaris ampelensis – Triton comun transilvănean 

Se găsește în bălți sau lacuri, permanente sau temporare, la altitudini până în 1000 m. Preferă 

bălțile reci, clare, cu pH acid și vegetație palustră deasă pentru a se putea ascunde. Intră în apă 

devreme, în iernile calde chiar din februarie. Tegumentul tritonului comun este neted, pe cap se 

pot observa 3 linii negre longitudinale. În perioada de rut, masculul prezintă o creastă 

tegumentară ușor translucidă, mai putin dințată decât la tritonul comun, care începe din zona 

occipitală și ajunge neîntreruptă până în vârful cozii. Coloritul este variabil, dar la mascul, dorsal 

predomină indivizii brun-închis cu pete rotunde negre, de multe ori așezate liniar. Abdomenul 

este galben cu pete neregulate negre, iar cloaca aproape neagră. Femelele sunt mai deschise la 

culoare, nu au liniile negre de pe cap și nu au creasta dorsală tegumentară, doar un pliu 

tegumentar. În martie-aprilie încep jocurile nupțiale, iar ponta se depune în mai. Poate depune 

2 ponte pe an. Majoritatea indivizilor părăsesc apa în iulie, dar unii indivizi pot rămâne în apă 

până târziu. 

Bombina variegata – Izvorașul/Buhaiul de baltă cu burta galbenă  

Este o specie permanent acvatică și o întâlnim în orice acumulări de apă, permanente sau 

temporare, chiar și în bălți poluate sau fără vegetație. Preferă zonele înalte, de deal și 

submontane, dar o putem găsi și la șes. Preferă bălțile descoperite, iluminate direct de soare. În 

timpul zilei, plutește la suprafața apei. În caz de pericol se afundă în mâl sau părăsește balta. Pe 

uscat sau capturată, adoptă o poziție de apărare care simulează moartea, arătându-și și partea 

ventrală colorată cu pete cenușii-verzui pe fond galben (colorit aposematic). Dorsal, coloritul este 
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cenușiu deschis, brun, măsliniu cu numeroase verucozități cu un spin cornos negru în vârf. Vârful 

degetelor este galben, iar pupila este cordiformă. În perioada de reproducere, masculul se poate 

auzi, dar slab deoarece el nu posedă saci vocali. Amplexusul este lombar și este ajutat de 

calozitățile nupțiale cornoase ale masculului de pe degetele 1, 2 și 3 ale membrelor anterioare, 

dar și pe membrele posterioare. Intră în apă în aprilie și pot depune 3 ponte pe an, din mai până 

în septembrie. Ouăle sunt depuse în grupuri mici pe plantele submerse sau în substrat.Emys 

orbicularis – Țestoasa de apă europeană  

Emys orbicularis – Țestoasa de apă europeană 

Este singura specie de țestoasă de apă autohtonă din România. Preferă habitate acvatice (bălţi, 

heleşteie, lacuri, râuri cu cursul lin) din zonele de câmpie, colinare şi de deal, cu vegetaţie 

ierboasă şi arbustivă pe mal, cu vegetaţie acvatică şi cu populaţii importante de peşti şi 

nevertebrate acvatice. Este sensibilă la calitatea apei, nefiind întâlnită în ape poluate. Se găsește 

în toate regiunile țării, de la șes până în zone situate la aproximativ 700 m altitudine. 

Are un colorit verzui-măsliniu, cu pete galbene. Lungimea carapacei poate ajunge la 17 cm și are 

o formă hidrodinamică. Plastronul este galben deschis sau roșcat, uneori cafeniu sau complet 

negru. Coada are solzi așezați în verticil, mai mult sau mai puțin proeminenți. Femela depune 

ponta în mai-iunie, puii eclozând în aproximativ 3 luni, numărul exact de zile depinzând și de 

căldura solului. 

 

12.1.3 Justificare dacă planul propus nu are legătură cu management ariei 

naturale protejate 

Planul propus nu are legătură directă cu managementul sitului Natura 2000 ROSCI0303 

Hârtibaciu Sud-Est și nu se va suprapune cu teritoriul ariei protejate, amplasamentul propus 

aflându-se la distanța de 420 m de limita ei. 

În situația neimplementării PJGD, biodiversitatea este potențial afectată ca urmare a creșterii 

suprafețelor de depozitare a deșeurilor, în lipsa facilităților de tratare. Totodată, posibila apariție a 

unor spații de depozitare temporară a deșeurilor și depozitarea necontrolată a acestora pot 

constitui surse de presiune asupra ecosistemelor terestre și acvatice. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor la ora actuală, impactul negativ asupra ecosistemelor și a 

biosferei, este determinat de poluanții gazoși rezultați în urma proceselor fermentative ce se 

desfășoară la nivelul masei de deșeuri colectate, dar și de contactul direct al plantelor și animalelor 

cu aceste deșeuri menajere (dacă sunt abandonate ilegal în diferite zone, chiar și pe teritoriul ariilor 

protejate). Din cauza faptului că se valorifică o cantitate redusă a deșeurilor (1% în mediul rural și 

5% în mediul urban), se va menține presiunea de exploatare a resurselor naturale cu efecte 

negative directe asupra habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar. Mai mult decât 

atât, gestionarea deficitară actuală a deșeurilor produce un impact negativ asupra factorilor de 
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mediu abiotici (apă, aer, sol, subsol) din proximitatea instalațiilor existente sau a eventualelor zone 

de stocare temporară a deșeurilor.  

Pentru ca presiunea depozitării necontrolate a deșeurilor să fie semnificativ redusă sau chiar 

înlăturată, este necesară adoptarea unui sistem integrat de management al deșeurilor. Astfel, în 

mod indirect, implementarea planului va aduce beneficii inclusiv managementului sitului 

ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est. Parte a acestui sistem este reprezentată de realizarea stațiilor de 

transfer și compostare la Rupea 2.  

 

12.1.4 Estimarea impactului potențial al planului asupra speciilor și habitatelor 

din aria naturală protejată de interes comunitar 

Prin Circulara Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 4654/02.07.2020, s-a solicitat 

elaborarea obiectivelor specifice de conservare pentru ariilor protejate de interes comunitar, de 

către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. În cazul sitului ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-

Est, acestea au fost elaborate și aprobate prin decizia nr. 486 din 19.10.2020. Evaluarea 

potențialului impact al implementării PJGD în raport cu obiectivele specifice de conservare este 

prezentată în Anexa 1 a prezentului document. 

În vederea atingerii țintelor și obiectivelor actuale din legislație, se propune realizarea unui sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Brașov. Conform alternativei recomandate, se 

va realiza o stație de transfer în extravilanul localității Rupea. Pe același amplasament se propune 

și construcția unei stații de compostare a deșeurilor verzi.  

Pentru construcția viitoarelor instalații este necesară amenajarea unei platforme de beton de 

aproximativ 5 ha, pe care vor fi amplasate componentele stațiilor. Terenul ce urmează a fi folosit 

este reprezentat de o parcelă agricolă, cu valoare ecologică redusă. Aceasta se situează la 

distanța de 420 metri de situl Natura 2000 ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est. Datorită distanței 

relativ mari față de aria protejată, precum și specificului zonei, se estimează că lucrările propuse 

pot avea doar un impact global potențial negativ nesemnificativ, deoarece locația de interes este 

relativ săracă din punctul de vedere al biodiversității, fiind folosită în principal ca zonă de 

tranziție, mai degrabă decât pentru adăpost și hrană. De asemenea, din punctul de vedere al 

vegetației de interes comunitar, aceasta se găsește în mică măsură în proximitatea 

amplasamentului propus (aproximativ 400 m). În cele ce urmează este descris pe larg impactul 

potențial fără aplicarea măsurilor de prevenire și reducere, precum și impactul rezidual, alături 

de lista măsurilor specifice și calendarul monitorizării. 

12.1.5 Impact potențial 

a) Impact potențial asupra habitatelor de interes comunitar 

Cel mai apropiat punct al ariei protejate de viitorul amplasament este reprezentat de o porțiune 

a malului drept al râului Olt. În această zonă, substratul este format majoritar din aluviosoluri, iar 
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vegetația arboricolă este prezentă sub formă de pâlcuri izolate, astfel că singurul habitat dintre 

cele listate în formularul standard al ROSCI0303 a cărui prezență se poate confirma în această 

zonă pe baza informațiilor de distribuție din planul de management al ariei naturale și imaginilor 

satelitare este 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba. Însă și acest habitat se află sub formă 

fragmentară în proximitatea amplasamentului propus, neformând o comunitate bine închegată 

în această zonă. Luând în considerare distanța dintre lucrările propuse și aria protejată, singurul 

impact potențial negativ ce s-ar putea manifesta asupra speciilor de plante este nesemnificativ și 

este cauzat de antrenarea de curenții de aer a particulelor în suspensie și de emisiile atmosferice. 

Executarea lucrărilor de realizare a stațiilor de transfer și compostare de la Rupea necesită 

decopertarea și manipularea pământului, în vederea construcției platformei de beton și 

componentelor instalațiilor, ceea ce reprezintă o sursă de emisii și pulberi, ce vor fi împrăștiate 

odată cu curenții de aer activi. Cu atât mai mult cu cât în cazul în care în timpul realizării lucrărilor 

viteza vântului va fi crescută, aceasta va facilita dispersia pe distanțe mai lungi ale acestor emisii, 

având în vedere că între amplasament și aria protejată este teren agricol deschis, lipsit de 

tufărișuri sau arbori. În aceste condiții, o mică parte dintre emisii și pulberi s-ar putea depune pe 

aparatul foliar al plantelor și arborilor, putându-le cauza o scădere nesemnificativă a capacității 

de fotosinteză sau evapo-transpirație (prin blocarea stomatelor de pe suprafața frunzei). Însă 

acestea vor fi spălate de ploi, potențialul impact negativ fiind reversibil, iar punctul său maxim va 

fi resimțit doar pe perioada de realizare a lucrărilor. Pe perioada de funcționare a investiției se 

va menține într-o mai mică măsură acest potențial efect, datorită traficului de pe platformă și 

manipulării deșeurilor pentru depozitarea lor în containere. Cu toate acestea, emisiile și pulberile 

vor ajunge la vegetație doar în condițiile meteorologice menționate anterior. În plus, tot timpul 

potențialul impact este reversibil, deoarece precipitațiile vor spăla periodic aparatul foliar. 

În ceea ce privește celelalte habitate listate în Formularul Standard al ROSCI0303, și anume 9110, 

9130, 9170, 91Y0, 91I0* și 91V0, asupra acestora nu s-a identificat niciun mecanism cauzal al 

impactului potențial, indirect sau direct, deoarece acestea nu se află în proximitatea 

amplasamentului propus, în zona ripariană a râului Olt.  

b) Impact potențial asupra mamiferelor de interes comunitar  

Luând în considerare specificul zonei, se poate estima că singurele mamifere care ar putea fi 

afectate de realizarea lucrărilor propuse sunt castorul (Castor fiber) și vidra (Lutra lutra), din 

moment ce acestea depind de zona ripariană pentru hrănire și adăpost. Totuși, lucrările urmează 

a fi realizate doar pe terenul agricol menționat anterior, astfel că acestea nu vor presupune 

eliminarea habitatului acestor specii sau punerea în pericol a efectivelor populaționale. 

Pe perioada de realizare a lucrărilor, potențialul impact negativ ar putea rezulta doar din prezența 

utilajelor în proximitatea teritoriilor de hrănire sau de adăpost, precum și existența zgomotelor, 

vibrațiilor și noxelor. Impactul se estimează ca fiind nesemnificativ, datorită distanței de peste 

400 de metri dintre amplasament și sit, precum și existenței în zonă a unui drum județean și a 

unei căi ferate, la rândul lor surse de vibrații și noxe. Astfel, este posibil ca indivizii de castor și 
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vidră din zonă să fie deja obisnuiți cu un anumit nivel de poluare fonică, și prin urmare să nu 

utilizeze adesea sectorul de râu din dreptul amplasamentului proiectului hrănire, ci doar să îl 

tranziteze ocazional pentru a ajunge în zonele mai puțin influențate de activitatea antropică, în 

amonte sau aval de amplasament.  Aceste specii nu se vor afla efectiv pe terenul pe care sunt 

propuse investiții, ci pe cursul de râu din interioriul ariei naturale protejate. 

Asupra bazei trofice a castorului nu va exista impact, nefiind prevăzută eliminarea vegetației 

ripariene tinere (lăstăriș sau stufăriș) de pe maluri. Potențiala depunere a pulberilor pe vegetația 

ripariană nu va afecta indivizii de castor, deoarece aceștia în principal își duc hrana culeasă pe 

maluri în adăposturi să o consume. Simplul contact cu apele râului va fi îndeajuns pentru spălarea 

foliajului și ritidomului plantelor ce urmează a fi consumate, astfel că indivizii de castor nu vor 

ingera pulberi. Ihtiofauna, nevertebratele acvatice și amfibienii din zonă, ce constituie prada 

vidrelor, ar putea fi afectate în mică măsură de existența zgomotelor, vibrațiilor și noxelor, însă 

la fel ca și mamiferele, acestea au fost expuse deja unui anumit nivel de presiune antropică, astfel 

că efectele negative ale lucrărilor vor fi minim resimțite.  

În ceea ce privește perioada de funcționare, zgomotele, vibrațiile și noxele se vor menține, 

datorită traficului cu autogunoiere, însă toate acestea se vor manifesta la un nivel mai scăzut 

decât în timpul construcției instalațiilor. În plus, ambele specii au potențialul de a se readapta 

noului nivel de zgomot, iar activitățile specifice stațiilor nu se vor desfășura în timpul nopții, 

perioada de activitate principală a castorului și vidrei. Luând toate acestea în considerare, se 

poate estima că pe perioada de funcționare, impactul negativ se va menține la un nivel 

nesemnificativ, însă mai scăzut decât cel din timpul perioadei de realizare a lucrărilor. 

În cazul celorlalte specii de mamifere listate în Formularul Standard al ROSCI0303, și anume Ursus 

arctos (urs), Canis lupus (lup), Barbastella barbastellus (liliac cârn), Myotis bechsteinii (liliac cu 

urechi mari), Myotis blythii (syn. oxygnathus – liliac comun mic), Myotis myotis (liliac comun), 

Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare cu potcoavă) și Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu 

potcoavă), asupra acestora nu s-a identificat niciun mecanism cauzal al impactului potențial, 

indirect sau direct. Prezența carnivorelor mari, ursul și lupul, a fost semnalată la distanțe mult 

prea mari (19-20 km) pentru ca acestea să fie afectate de construcția stațiilor de transfer și 

compostare. Speciile de lilieci nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor, deoarece zona de interes 

nu îndeplinește cerințele ecologice necesare pentru a servi ca adăpost acestora.  

c) Impact potențial asupra herpetofaunei de interes comunitar  

Bombina variegata este o specie nepretenţioasă, trăieşte în orice ochi de apă, permanent sau 

temporar, folosind adesea canalele de irigaţie ca mijloc de dispersie. Cel mai adesea se găsește 

în bălţile temporare formate de-a lungul drumeagurilor, în urma căruţelor sau a tractoarelor, şi 

a bălţilor de pe păşuni. Ca habitate terestre preferă vegetaţia nativă, însă este prezentă şi în 

peisaje agricole cu parcele mici de terenuri arabile. Așadar, se poate confirma prezența 

habitatului favorabil speciei în aria protejată și în proximitate, dar amplasamentul proiectului nu 
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îndeplinește condițiile ecologice necesare pentru supraviețuirea buhaiului de baltă cu burtă 

galbenă. Poate fi eventual utilizat ca zonă adițională de hrănire, după ploi abundente sau ca și 

culoar de migrație. În cazul în care specia apare pe amplasamentul proiectului, un potențial 

impact negativ ar putea fi resimțit în perioada realizării lucrărilor la viitoarele stații de transfer și 

compostare, cauzat de traficul  utilajelor din preajma bălţilor temporare formate de-a lungul 

drumeagurilor, în urma căruţelor sau a tractoarelor, prin alterarea/degradarea habitatelor de 

reproducere adecvate și pierderea lor. În plus, este cunoscut faptul că amfibienii pot parcurge 

distanțe de până la 1 km în timpul migrațiilor de primăvară/toamnă (migrații din zona de 

hibernare spre cea de reproducere și invers), astfel că organizarea lucrărilor ar trebui să țină cont 

de acest lucru și să se manevreze cu precauție materialele și utilajele de lucru pentru a deranja 

cât mai puțin specia în perioada de migrație. Având în vedere că amplasamentul proiectului este 

degradat, iar în proximitate există un drum asfaltat și o cale ferată, specia este obișnuită cu 

presiunile antropice existente în zonă, traseele de migrație desfășurându-se în zone mai sigure, 

unde efectul de barieră se resimte mai puțin. 

Lissotriton vulgaris ampelensis este frecvent în iazuri şi lacuri, şanţuri, bălţi, canale cu curgere 

lină, mai ales dacă există vegetaţie acvatică în care să se poată ascunde. Prin urmare, o dată cu 

începerea lucrărilor, poate exista un impact negativ nesemnificativ asupra populației de 

Lissotriton vulgaris ampelensis și asupra habitatului acesteia. Asemănător situației de la Bombina 

variegata, tritonul comun transilvănean parcurge până la 1 km în timpul migrațiilor de 

primăvară/toamnă (migrații din zona de hibernare spre cea de reproducere și invers), astfel că 

suprapunerea amplasamentului sau a proximității acestuia cu culoarele de migrație, ar crea 

efecte negative, ce pot consta chiar în mortalitate accidentală. Totuși, impactul potențial poate 

fi clasificat ca fiind nesemnificativ, deoarece puține zone corespunzătoare condițiilor de culoar 

de migrație pentru această specie se află în proximitatea amplasamentului propus. 

În ceea ce privește celelalte specii de amfibieni listate în Formularul Standard al ROSCI0303, 

anume Bombina bombina, Emys orbicularis și Triturus cristatus, se apreciază că asupra acestora 

nu există niciun mecanism cauzal al impactului potențial, indirect sau direct, deoarece prezența 

acestora în proximitatea amplasamentului este improbabilă, nefiind îndeplinite cerințele 

ecologice specifice legate de habitat ale acestora.   

12.1.6 Impact rezidual 

În ceea ce privește potențialul impact rezidual, acesta se estimează ca fiind nesemnificativ în 

cazul tuturor habitatelor și speciilor, datorat implementării măsurilor de prevenire și reducere a 

impactului negativ. 

Pentru habitatul 92A0, potențialul impact negativ nesemnificativ ce ar putea rezulta în urma 

manipulării pământului, prin acoperirea parțială a aparatul foliar al plantelor și arborilor de către 

emisiile și pulberile ajunse în aer și dispersate la distanțe mari s-ar menține pe perioada realizării 

lucrărilor, însă ar fi diminuat prin respectarea măsurilor recomandate. Pentru reducerea cantității 
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de pulberi din perioada de funcționare, se propune realizarea unei plantații de arbori la exteriorul 

amplasamentului stației. Pe perioada de funcționare a investiției, efectele resimțite vor fi mult 

reduse, prin realizarea plantației după dezvoltarea puieților, și se vor manifesta doar în cazul în 

care vremea este secetoasă, cu o viteză crescută a vântului. În plus, impactul potențial este 

reversibil și intermitent, plantele fiind spălate de ploi.  

Se limitează producerea impactului potențial negativ asupra indivizilor de castor și vidră, ca 

interval orar, prin propunerea privind sistarea lucrărilor pe timpul nopții, astfel că mamiferele 

vor putea folosi în continuare zona ripariană aflată în proximitatea amplasamentului, chiar dacă 

într-o mai mică măsură, astfel fiind redus impactul potențial negativ nesemnificativ la minimul 

posibil. În plus, prin realizarea plantației, devine posibilă readaptarea faunei locale la noile 

condiții, astfel că pe termen lung (5-10 ani) ar putea chiar să se ajungă la impact neutru. 

În cazul speciilor de amfibieni, Bombina variegata și Lissotriton vulgaris ampelensis, respectarea 

măsurii privind începerea lucrărilor în luna octombrie, după încetarea activității amfibienilor și 

reptilelor și modificarea completă a amplasamentului (exp. înlăturarea completă a vegetației, 

decopertarea stratului superficial al solului, îngrădirea amplasamentului etc.) până în luna 

martie, când reîncepe activitatea herpetofaunei, se va asigură ca zona nu va mai permite o 

eventuală colonizare a amplasamentului în următorul sezon de reproducere. Astfel, singurul 

impact potențial negativ nesemnificativ rezidual este reprezentat de cel provenit din zgomotele, 

vibrațiile și noxele rezultate din funcționarea instalațiilor. Însă, prin realizarea plantației, devine 

posibilă readaptarea faunei locale la noile condiții, astfel că pe termen lung (5-10 ani) ar putea 

chiar să se ajungă la impact neutru.  

 În tabelul nr. 12 este descris, într-o formă simplificată, impactul planului asupra 

obiectivelor de conservare ale speciilor și habitatelor desemnate pentru situl de interes 

comunitar ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est. Evaluarea completă a impactului asupra parametrilor 

ce determină starea de conservare a speciilor și habitatelor,conform Circularei Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 4654/02.07.2020, se găsește în Anexa 1 al prezentului document.  
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Tabel 12.1-Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor desemnate pentru situl ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est 

Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

9110 Păduri de fag de 

tip Luzulo-Fagetum 

Nu Fără impact Distanța dintre amplasamentul propus 

pentru realizarea stațiilor de transfer și 

compostare de la Rupea și cel mai apropiat 

punct al ariei protejate este de 420 de 

metri, însă această zonă a sitului coincide cu 

malul râului Olt. Habitatul 9110 nu este 

caracteristic zonei ripariene, unde apar 

aluviosoluri bogate în nutrienți. Pădurile de 

fag de tip Luzulo - Fagetum apar sporadic pe 

culmi, boturi de deal, versanţi puternic 

înclinaţi sau chiar stâncării, prezența lor 

fiind condiţionată edafic de existenţa unor 

soluri sărace, acide, superficiale, puternic 

acide sau chiar podzolite. Astfel, deși au fost 

identificate aproximativ 4 ha ale habitatului 

9110 în cadrul ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-

Est, acestea nu se află în proximitatea 

amplasamentului propus, prin urmare nu se 

poate estima niciun mecanism cauzal al 

impactului, direct sau indirect, asupra 

habitatului 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

9130 Păduri de fag de 

tip Asperulo-

Fagetum 

Nu Fără impact În cel mai apropiat punct al ariei protejate 

față de amplasamentul propus, aflat la o 

distanță de 420 de metri de acesta, se află 

zona de luncă a râului Olt, a cărei substrat 

tipic este constituit din soluri aluvionare 

tipice, freatic umede. Deși condițiile 

altitudinale sunt potrivite pentru existența 

habitatului 9130 în zonă, substratul nu este 

cel corespunzător, pădurile de fag de tip 

Asperulo - Fagetum preferând 

eutricambosolurile şi districambosolurile, 

moderat – slab acide. Astfel, deși au fost 

identificate aproximativ 166 ha ale 

habitatului 9130 în cadrul ROSCI0303 

Hârtibaciu Sud-Est, acestea nu se află în 

proximitatea amplasamentului propus, prin 

urmare nu se poate estima niciun mecanism 

cauzal al impactului, direct sau indirect, 

asupra habitatului 

Nu este cazul Fără impact  

9170 Păduri de stejar cu 

carpen de tip 

Galio-Carpinetum 

Nu Fără impact Habitatul 9170 este reprezentat în ţara 

noastră în arealul de dealuri de păduri 

dominate de gorun sau gorun auriu în 

amestec cu carpen şi fag, fiind întâlnit în 

general pe versanți cu înclinări și expoziții 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

diferite, mai mult umbrite la altitudini mici. 

Solurile pe care vegetează sunt de tipul 

luvisolurilor tipice şi albice, mai rar 

cambisoluri eutrice. Cel mai apropiat punct 

al ariei protejate de amplasamentul propus 

se află la 420 de metri, însă în această zonă 

lipsesc factorii abiotici necesari habitatului 

9170, anume versanții de deal și substratul 

specific. Astfel, deși au fost identificate 

aproximativ 121 ha ale habitatului 9170 în 

cadrul ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, 

acestea nu se află în proximitatea 

amplasamentului propus, prin urmare nu se 

poate estima niciun mecanism cauzal al 

impactului, direct sau indirect, asupra 

habitatului 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar și carpen 

Nu Fără impact Habitatul 91Y0 este principalul tip de 

pădure de deal din Transilvania şi Moldova 

dominat de gorun, fiind întâlnit pe versanți 

slab-moderat înclinați, cu expoziții diferite, 

mai mult umbrite sau în funduri de văi. 

Ocupă suprafeţe întinse pe soluri de tip 

cambisol eutric, cambisol distric şi luvisol 

tipic şi albic. Aceste condiții nu sunt 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

îndeplinite de zona ariei protejate cea mai 

apropiată de amplasamentul propus, aflată 

la aproximativ 420 de metri distanță în linie 

dreaptă. Astfel, deși au fost identificate 

mari suprafețe acoperite de habitatului 

91Y0 în cadrul ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-

Est, însumând aproximativ 2652 de ha, 

acestea nu se află în proximitatea 

amplasamentului propus, prin urmare nu se 

poate estima niciun mecanism cauzal al 

impactului, direct sau indirect, asupra 

habitatului 

91I0* Vegetație de 

silvostepă euro-

siberiană cu 

Quercus spp. 

Nu Fără impact Habitatul 91I0* forma odată vegetaţia 

naturală a zonelor de silvostepă şi stepă, 

însă în prezent este foarte fragmentat în 

Podișul Transilvaniei. Astăzi se constituie din 

păduri de silvostepă puţin compacte, 

adesea cu un covor ierbos continuu, ce se 

întâlnesc pe versanți slab-mediu înclinați, cu 

expoziții în general umbrite, pe soluri 

eutrofice, hidric echilibrate. Aceste condiții 

nu sunt îndeplinite în proximitatea 

amplasamentul propus, la 420 de metri 

distanță, unde începe aria protejată. Astfel, 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

deși au fost identificate aproximativ 493 ha 

ale habitatului 91I0* în cadrul ROSCI0303 

Hârtibaciu Sud-Est, acestea nu se află în 

apropierea lucrărilor propuse, prin urmare 

nu se poate estima niciun mecanism cauzal 

al impactului, direct sau indirect, asupra 

habitatului 

91V0 Păduri dacice de 

fag (Symphyto-

Fagion) 

Nu Fără impact Distanța dintre amplasamentul propus 

pentru realizarea stațiilor de transfer și 

compostare de la Rupea și cel mai apropiat 

punct al ariei protejate este de 420 de 

metri, însă această zonă a sitului coincide cu 

malul râului Olt. Habitatul 91V0 nu este 

caracteristic zonei ripariene, unde apar 

aluviosoluri bogate în nutrienți. Pădurile 

dacice de fag (Symphyto-Fagion) apar la 

altitudini de 800-1200 metri, pe soluri 

fertile şi bine aerisite (de tipul 

cambisolurilor eutrice şi luvisolurilor), cele 

mai tipice fiind cele de pe roci din clasa 

bazaltelor, calcarelor și gresiile calcaroase. 

Astfel, deși au fost identificate aproximativ 

4 ha ale habitatului 91V0 în cadrul 

ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, acestea nu 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

se află în proximitatea amplasamentului 

propus, prin urmare nu se poate estima 

niciun mecanism cauzal al impactului, direct 

sau indirect, asupra habitatului 

92A0 Zăvoaie cu Salix 

alba și Populus 

alba 

Da Negativ 

nesemnificativ 

Executarea lucrărilor de realizare a stațiilor 

de transfer și compostare de la Rupea 

necesită manipularea pământului, în 

vederea construcției platformei de beton și 

componentelor instalațiilor, ceea ce 

reprezintă o sursă de emisii și pulberi, ce 

vor fi împrăștiate odată cu curenții de aer 

activi. În cazul în care în timpul realizării 

lucrărilor viteza vântului va fi crescută, 

aceasta va facilita dispersia pe distanțe mai 

lungi ale acestor emisii, având în vedere că 

între amplasament și aria protejată este 

doar terenul agricol deschis, lipsit de 

tufărișuri sau arbori. În aceste condiții, o 

mică parte dintre emisii și pulberi s-ar putea 

depune pe aparatul foliar al plantelor și 

arborilor, putându-le cauza o scădere 

nesemnificativă a capacității de fotosinteză 

sau evapo-transpirație (prin blocarea 

stomatelor de pe suprafața frunzei). Însă 

Pentru reducerea la minimul 

posibil al cantității de emisii 

rezultate, pe perioada de 

realizare a lucrărilor, se 

propune utilizarea celor mai 

noi și performante utilaje care 

nu prezintă scurgeri de 

ulei/combustibil și la care 

emisia de noxe și consumul de 

carburant sunt mai scăzute; 

Se recomandă folosirea, pe 

cât posibil, a  drumurilor 

existente anterior pentru 

accesul utilajelor și al 

muncitorilor; Se propune ca 

atât materiile prime cât și 

deșeurile să fie depozitate 

corespunzător doar pe 

amplasamentul lucrărilor; Se 

propune interzicerea oricărei 

Negativ 

nesemnificativ 

Potențialul impact 

negativ nesemnificativ 

ce ar putea rezulta în 

urma manipulării 

pământului, prin 

acoperirea parțială a 

aparatul foliar al 

plantelor și arborilor de 

către emisiile și 

pulberile ajunse în aer și 

dispersate la distanțe 

mari s-ar menține pe 

perioada realizării 

lucrărilor. Pe perioada 

de funcționare a 

investiției, efectele 

resimțite vor fi mai 

reduse, și se vor 

manifesta doar în cazul 

în care vremea este 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

acestea vor fi spălate de ploi, potențialul 

impact negativ fiind reversibil, iar punctul 

său maxim va fi resimțit doar pe perioada 

de realizare a lucrărilor. Pe perioada de 

funcționare a investiției se va menține într-o 

mai mică măsură acest potențial efect, 

datorită traficului de pe platformă și 

manipulării deșeurilor pentru depozitarea 

lor în containere. Cu toate acestea, emisiile 

și pulberile vor ajunge la vegetație doar în 

condițiile meteorologice menționate 

anterior. În plus, tot timpul potențialul 

impact este reversibil, deoarece 

precipitațiile vor spăla periodic aparatul 

foliar.   

forme de recoltare sau 

distrugere nejustificată a 

florei autohtone aflate în 

afara amplasamentului 

lucrărilor sau amprizei 

drumurilor de acces, în 

oricare dintre stadiile ciclului 

biologic; În cazul identificării 

(personalul va fi instruit 

corespunzător cu privire la 

speciile de floră alohtonă ce 

poate fi întâlnite în zonă) unor 

pâlcuri de vegetație alohtonă 

(Robinia pseudoacacia, 

Amorpha fruticosa, Rhus 

typhina, Reynoutria japonica, 

Gleditsia triacanthos, 

Ailanthus altissima, Erigeron 

annuus, E. canadensis, Datura 

stramonium etc.) pe 

amplasament sau în imediata 

apropiere a acestuia (0-50 de 

m), pe terenurile ce aparțin 

primăriei localității Rupea, se 

recomandă întreprinderea 

secetoasă cu o viteză 

crescută a vântului. 

Impactul este reversibil, 

plantele fiind spălate de 

ploi și va fi redus la 

minimul posibil prin 

respectarea măsurilor 

propuse 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

acțiunilor în vederea eliminării 

lor în mod corespunzător, pe 

cât posibil, pentru a evita 

orice posibilitate de a facilita 

răspândirea semințelor 

acestora; Pentru protecția 

vegetației autohtone din zona 

ripariană a Oltului, se propune 

plantarea unei perdele 

forestiere tip bandă, de 5 m 

lățime, care va atenua 

dispersia pulberilor și emisiilor 

în atmosferă, pe lângă faptul 

că va oferi un plus estetic 

amplasamentului. Pentru 

realizarea plantației se 

recomandă utilizarea speciilor 

din flora autohtonă, 

compatibile cu sau specifice 

habitatului 92A0, precum 

Ulmus glabra, Fraxinus 

excelsior, Populus alba, 

Populus nigra si Acer 

campestre în stratul 

arborescent și Crataegus 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

monogyna (păducel), Rosa 

canina (măceș), Prunus 

spinosa (porumbar), Cornus 

sanguinea (sânger), Viburnum 

opulus (călin), Euonymus 

europaeus (salbă moale) sau 

Frangula alnus (crușin), în 

stratul arbustiv; 

1354* Ursus arctos Nu Fără impact Conform hărților de distribuție a speciei din 

studiul de fundamentare pentru planul de 

management, distribuția speciei se 

suprapune în proporție de aproximativ 90% 

pe suprafața ariei protejate, excepție făcând 

cursul Oltului de la Ungra încolo, adică exact 

cea mai apropiată zonă a ariei protejate de 

amplasamentul propus. Cea mai apropiată 

semnalare a speciei, sub forma excavațiilor 

de urs, se află la aproximativ 20 de km de 

amplasamentul propus în direcția sud-vest, 

distanță mult prea mare pentru a apărea 

vreun efect potențial al lucrărilor prevăzute 

în plan asupra indivizilor din sit. Iar în ceea 

ce privește corpul de pădure neinclus în 

vreo arie protejată aflat în proximitatea 

Nu e cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

amplasamentului propus, proprietățile 

acestuia de coridor ecologic nu pot fi 

afectate de realizarea lucrărilor din moment 

ce zona aceea este deja supusă presiunilor 

antropice rezultate din funcționarea 

drumului județean, al căii ferate și din 

existența așezărilor umane. Toate acestea 

ar determina specia să pătrundă mult mai 

adânc în corpul de pădure, pentru evitarea 

activității umane, în cazul în care ursul 

frecventează zona respectivă, prezența 

nefiindu-i confirmată. Deși urșii pot tolera 

prezența umană dacă ajung să fie 

condiționați prin hrană, populațiile din 

această zonă sunt complet sălbatice și evită 

oamenii, astfel că nu va exista mecanism de 

apariție a impactului asupra speciei din sit 

sau din afara lui.  

1352* Canis lupus Nu Fără impact Conform hărților de distribuție a speciei din 

studiul de fundamentare pentru planul de 

management, distribuția speciei se 

suprapune în proporție de aproximativ 90% 

pe suprafața ariei protejate, excepție făcând 

cursul Oltului de la Ungra încolo, adică exact 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

cea mai apropiată zonă a ariei protejate de 

amplasamentul propus. Conform fișei 

cerințelor ecologice ale speciei din planului 

de management, cea mai apropiată 

semnalare se află la aproximativ 19 de km 

de amplasamentul propus, în direcția sud-

vest, în zona Hălmeag, unde a fost 

identificată o grupare de 4 indivizi de lup. 

Această distanță este mult prea mare 

pentru a putea apărea vreun efect potențial 

al lucrărilor prevăzute în plan asupra 

indivizilor din sit. Conform literaturii de 

specialitate, lupul preferă zonele sălbatice 

aflate la minim 1 km distanță față de zonele 

populate. Lucrările propuse se regăsesc pe 

suprafețe de teren cu prezență permanentă 

a oamenilor sau trafic auto intens, astfel că 

nu există mecanism de apariție a impactului 

asupra speciei ca urmare a implementării 

proiectului. În ceea ce privește corpul de 

pădure neinclus în vreo arie protejată aflat 

în proximitatea amplasamentului propus, 

proprietățile acestuia de coridor ecologic nu 

pot fi afectate de realizarea lucrărilor, 

deoarece zona respectivă este deja supusă 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

presiunilor antropice rezultate din 

funcționarea drumului județean, al căii 

ferate și din existența așezărilor umane, iar 

conform literaturii de specialitate, lupul 

preferă zonele sălbatice aflate la minim 1 

km distanță față de zonele populate. Toate 

acestea ar determina specia să pătrundă 

mult mai adânc în corpul de pădure, pentru 

evitarea activității umane, în cazul în care 

lupul frecventează acel corp de pădure, 

prezența nefiindu-i confirmată. Astfel că nu 

se estimează apariția unui potențial 

mecanism al impactului asupra speciei din 

sit sau din afara lui 

1337 Castor fiber Da Negativ 

nesemnificativ 

Având în vedere că lucrările propuse spre 

realizare, situate la distanța de 420 de metri 

de situl ROSCI0303, sunt reprezentate de 

construirea stațiilor de transfer și 

compostare pe un teren agricol, acestea nu 

vor presupune eliminarea habitatului 

speciei sau punerea în pericol a efectivelor 

populaționale. Pe perioada de realizare a 

lucrărilor, potențialul impact negativ ar 

putea rezulta doar din prezența utilajelor în 

Se propune evitarea lăsării în 

libertate a câinilor pe 

amplasament, pe toată 

perioada de desfășurare a 

lucrărilor, deoarece aceștia ar 

putea ajunge pe malul 

cursului de apă; Dacă 

prestatorul lucrărilor va 

decide că este nevoie de 

protecția organizărilor de 

Negativ 

nesemnificativ 

Se limitează producerea 

impactului ca interval 

orar, astfel că indivizii 

vor putea folosi în 

continuare zona 

ripariană aflată în 

proximitatea 

amplasamentului, chiar 

dacă într-o mai mică 

măsură, astfel fiind 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 
 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

322 

Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

proximitatea teritoriilor de hrănire sau de 

adăpost, precum și existența zgomotelor, 

vibrațiilor și noxelor. Aceste potențiale 

efecte negative s-ar putea manifesta și pe 

durata de funcționare a investiției, deși la 

un nivel mai mic. Cu toate acestea, impactul 

se estimează ca fiind nesemnificativ, 

datorită distanței de peste 400 de metri, și 

existenței în zonă a unui drum județean și a 

unei căi ferate, la rândul lor surse de vibrații 

și noxe. Astfel, este posibil ca indivizii de 

castor din zonă să fie deja obisnuiți cu un 

anumit nivel de poluare fonică, să nu 

utilizeze adesea locația respectivă pentru 

hrănire, ci doar să o tranziteze ocazional 

pentru a ajunge în zonele mai puțin 

influențate de activitatea antropică, în 

amonte sau aval de amplasament. Asupra 

bazei trofice a castorului nu va exista 

impact, nefiind prevăzută eliminarea 

vegetației ripariene tinere (lăstăriș sau 

stufăriș) de pe maluri. 

șantier cu câini, se recomandă 

vaccinarea, microchiparea, 

eliberarea de buletine și 

asigurarea hranei acestora, 

precum și localizarea lor doar 

în interiorul organizărilor de 

șantier și asigurarea unui nou 

adăpost, după finalizarea 

lucrărilor; Se propune oprirea 

realizării lucrărilor și a 

traficului cu autogunoiere, în 

perioada de funcționare, pe 

timpul nopții, perioada de 

activitate principală a 

castorului; Pentru reducerea 

nivelului de vibrații, zgomote 

și noxe ajunse în zona 

ripariană a Oltului, unde ar 

putea deranja fauna 

autohtonă, se propune 

plantarea unei perdele 

forestiere tip bandă, de 5 m 

lățime, care va atenua 

dispersia pulberilor și emisiilor 

în atmosferă, pe lângă faptul 

redus impactul 

potențial negativ 

nesemnificativ la 

minimul posibil. Prin 

realizarea plantației, 

devine posibilă 

readaptarea faunei 

locale la noile condiții, 

astfel că pe termen lung 

(5-10 ani) ar putea chiar 

să se ajungă la impact 

neutru 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 
 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

323 

Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

că va oferi un plus estetic 

amplasamentului. Pentru 

realizarea plantației se 

recomandă utilizarea speciilor 

din flora autohtonă, 

compatibile cu sau specifice 

habitatului 92A0, precum 

Ulmus glabra , Fraxinus 

excelsior, Populus alba, 

Populus nigra si Acer 

campestre în stratul 

arborescent și Crataegus 

monogyna (păducel), Rosa 

canina (măceș), Prunus 

spinosa (porumbar), Cornus 

sanguinea (sânger), Viburnum 

opulus (călin), Euonymus 

europaeus (salbă moale) sau 

Frangula alnus (crușin), în 

stratul arbustiv; 

1355 Lutra lutra Da Negativ 

nesemnificativ 

Având în vedere că lucrările propuse spre 

realizare, situate la distanța de 420 de metri 

de situl ROSCI0303, sunt reprezentate de 

construirea stațiilor de transfer și 

Se propune evitarea lăsării în 

libertate a câinilor pe 

amplasament, pe toată 

perioada de desfășurare a 

Negativ 

nesemnificativ 

Se limitează producerea 

impactului ca interval 

orar, astfel că indivizii 

vor putea folosi în 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

compostare pe un teren agricol, acestea nu 

vor presupune eliminarea habitatului 

speciei sau punerea în pericol a efectivelor 

populaționale. Pe perioada de realizare a 

lucrărilor, potențialul impact negativ ar 

putea rezulta doar din prezența utilajelor în 

proximitatea teritoriilor de hrănire sau de 

adăpost, precum și existența zgomotelor, 

vibrațiilor și noxelor. Aceste potențiale 

efecte negative s-ar putea manifesta și pe 

durata de funcționare a investiției, deși la 

un nivel mai mic. Cu toate acestea, impactul 

se estimează ca fiind nesemnificativ, 

datorită distanței de peste 400 de metri, și 

existenței în zonă a unui drum județean și a 

unei căi ferate, la rândul lor surse de vibrații 

și noxe. Astfel, este posibil ca indivizii de 

vidră din zonă să fie deja obisnuiți cu un 

anumit nivel de poluare fonică, să nu 

utilizeze adesea locația respectivă pentru 

hrănire, ci doar să o tranziteze ocazional 

pentru a ajunge în zonele mai puțin 

influențate de activitatea antropică, în 

amonte sau aval de amplasament. Asupra 

bazei trofice a vidrei nu va exista impact, 

lucrărilor, deoarece aceștia ar 

putea ajunge pe malul 

cursului de apă; Dacă 

prestatorul lucrărilor va 

decide că este nevoie de 

protecția organizărilor de 

șantier cu câini, se recomandă 

vaccinarea, microchiparea, 

eliberarea de buletine și 

asigurarea hranei acestora, 

precum și localizarea lor doar 

în interiorul organizărilor de 

șantier și asigurarea unui nou 

adăpost, după finalizarea 

lucrărilor; Se propune oprirea 

realizării lucrărilor și a 

traficului cu autogunoiere, în 

perioada de funcționare, pe 

timpul nopții, perioada de 

activitate principală a 

castorului; Pentru reducerea 

nivelului de vibrații, zgomote 

și noxe ajunse în zona 

ripariană a Oltului, unde ar 

putea deranja fauna 

continuare zona 

ripariană aflată în 

proximitatea 

amplasamentului, chiar 

dacă într-o mai mică 

măsură, astfel fiind 

redus impactul 

potențial negativ 

nesemnificativ la 

minimul posibil. Prin 

realizarea plantației, 

devine posibilă 

readaptarea faunei 

locale la noile condiții, 

astfel că pe termen lung 

(5-10 ani) ar putea chiar 

să se ajungă la impact 

neutru 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

deoarece nu se poate poate estima niciun 

mecanism cauzal al impactului, direct sau 

indirect, asupra ihtiofaunei locale sau 

habitatului folosit de aceasta. 

autohtonă, se propune 

plantarea unei perdele 

forestiere tip bandă, de 5 m 

lățime, care va atenua 

dispersia pulberilor și emisiilor 

în atmosferă, pe lângă faptul 

că va oferi un plus estetic 

amplasamentului. Pentru 

realizarea plantației se 

recomandă utilizarea speciilor 

din flora autohtonă, 

compatibile cu sau specifice 

habitatului 92A0, precum 

Ulmus glabra , Fraxinus 

excelsior, Populus alba, 

Populus nigra si Acer 

campestre în stratul 

arborescent și Crataegus 

monogyna (păducel), Rosa 

canina (măceș), Prunus 

spinosa (porumbar), Cornus 

sanguinea (sânger), Viburnum 

opulus (călin), Euonymus 

europaeus (salbă moale) sau 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

Frangula alnus (crușin), în 

stratul arbustiv; 

1308 Barbastella 

barbastellus 

Nu Fără impact Este o specie caracteristică de pădure, care 

însă poate fi întălnită şi în grădinile situate 

în apropierea pădurilor sau în zonele cu 

tufărişuri, indivizii de Barbastella 

barbastellus adăpostindu-se în scorburi sau 

în fisurile de sub scoarţa arborilor bătrâni. 

Compoziţia de specii a pădurilor este mai 

puţin importantă pentru această specie, 

structura bogată a vegetației şi prezenţa 

mai multor grupuri de specii având o 

semnificaţie mai mare. Hibernează în 

adăposturi subterane, peşteri, galerii de 

mină, pivniţe sau scorburi de copaci. Fiind 

foarte rezistent la frig, în peşteri poate fi 

întâlnit, în general, în apropierea intrării. 

Luând în considerare toate aceste cerințe 

ecologice ale speciei, se poate estima faptul 

că deși Barbastella barbastellus are o 

răspândire relativ largă, nu se găsește în 

proximitatea lucrărilor, pe teritoriul sitului, 

în zona ripariană a râului Olt, aflată la 

aproximativ 420 de metri de amplasamentul 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

propus. În plus, în ceea ce privește liziera 

corpului de pădure neinclus în vreo arie 

protejată, aflată în proximitatea 

amplasamentului propus, nu poate constitui 

adăpost sau teren de vânătoare pentru 

microchiropter, deoarece zona respectivă 

este deja supusă presiunilor antropice 

rezultate din funcționarea drumului 

județean, căii ferate și din existența 

așezărilor umane. Toate acestea determină 

specia să nu tranziteze zona viitoarelor 

stațiilor de transfer și compostare, ci să 

pătrundă mai adânc în corpul de pădure sau 

să folosească alte zone de lizieră. Astfel, nu 

se poate estima niciun mecanism cauzal al 

impactului, direct sau indirect, asupra 

indivizilor de Barbastella barbastellus din sit 

sau din afara lui 

1323 Myotis bechsteinii Nu Fără impact Este o specie caracteristică pădurilor 

mature de foioase, cu mulţi arbori bătrâni, 

dar poate fi prezent şi în păduri mixte. 

Pădurile de conifere sunt populate numai 

când se situează în apropierea unor 

habitate optime. Cele mai mari densităţi ale 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

populaţiilor sunt în pădurile de fag şi de 

stejar, cu un procentaj ridicat de arbori 

bătrâni, scorburoşi. Poate fi observat 

vânând şi deasupra păşunilor cu arbori, mai 

ales dacă aceste habitate sunt situate în 

apropierea unor păduri. Hibernează în 

diferite tipuri de adăposturi subterane şi în 

scorburi. Luând în considerare toate aceste 

cerințe ecologice ale speciei, se poate 

estima faptul că Myotis bechsteinii nu se 

găsește în proximitatea lucrărilor, pe 

teritoriul sitului, în zona ripariană a râului 

Olt, aflată la aproximativ 420 de metri de 

amplasamentul propus. În ceea ce privește 

corpul de pădure neinclus în vreo arie 

protejată, aflat în proximitatea 

amplasamentului propus, chiar dacă acesta 

servește ca habitat unor indivizi de Myotis 

bechsteinii, neexistând date care să 

confirme sau să infirme prezența speciei 

aici, nu se poate estima existența unui 

mecanism al impactului potențial, direct sau 

indirect, rezultat din construcția stațiilor de 

transfer și compostare. Lipsa impactului 

reiese din faptul că nu va fi eliminat 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

habitatul speciei sau al bazei trofice al 

acesteia, iar activitatea autogunoierelor nu 

se va suprapune cu perioada de activitate a 

indivizilor de Myotis bechsteinii 

1307 Myotis blythii Nu Fără impact Myotis blythii (oxygnathus) este prezent în 

zone acoperite majoritar de păduri. 

Habitatele cele mai frecventate ale speciei 

sunt pădurile mature de foioase sau mixte, 

cu substrat semideschis, indivizii 

capturându-și o parte importantă a pradei 

direct de pe sol. Uneori vânează şi în păduri 

de conifere sau peste pajişti şi păşuni 

proaspăt cosite sau păşunate, dar 

majoritate timpului alocat pentru 

procurarea hranei și-l  petrec în păduri-

uneori până la 98%. Densitatea populaţiilor 

arată o corelaţie strânsă cu prezenţa 

pădurilor, în special cu pădurile mature de 

foioase şi mixte. Hibernează în adăposturi 

subterane, peşteri, mine, pivniţe, 

exemplarele solitare chiar şi în fisuri de 

stâncă. În general, specia alcătuieşte colonii 

mixte cu specia pereche, liliacul comun - 

Myotis myotis. Luând în considerare toate 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

aceste cerințe ecologice ale speciei, se 

poate estima faptul că Myotis blythii 

(oxygnathus) nu se găsește în proximitatea 

lucrărilor, pe teritoriul sitului, în zona 

ripariană a râului Olt, aflată la aproximativ 

420 de metri de amplasamentul propus. În 

ceea ce privește corpul de pădure neinclus 

în vreo arie protejată, aflat în proximitatea 

amplasamentului propus, chiar dacă acesta 

servește ca habitat unor indivizi de Myotis 

blythii (oxygnathus), neexistând date care 

să confirme sau să infirme prezența speciei 

aici, nu se poate estima existența unui 

mecanism al impactului potențial, direct sau 

indirect, rezultat din construcția stației de 

transfer. Lipsa impactului reiese din faptul 

că indivizii nu vor tranzita zona viitoarelor 

stațiilor de transfer și compostare, datorită 

existenței drumului județean și a căii ferate, 

ambele surse de deranj, ce opresc deja 

părăsirea corpului de pădure prin această 

locație 

1324 Myotis myotis Nu Fără impact Myotis myotis este prezent în zone 

acoperite majoritar de păduri. Habitatele 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

cele mai frecventate ale speciei sunt 

pădurile mature de foioase sau mixte, cu 

substrat semideschis, indivizii capturându-și 

o parte importantă a pradei direct de pe sol. 

Uneori vânează şi în păduri de conifere sau 

peste pajişti şi păşuni proaspăt cosite sau 

păşunate, dar majoritate timpului alocat 

pentru procurarea hranei și-l  petrec în 

păduri-uneori până la 98%. Densitatea 

populaţiilor arată o corelaţie strânsă cu 

prezenţa pădurilor, în special cu pădurile 

mature de foioase şi mixte. Hibernează în 

adăposturi subterane, peşteri, mine, 

pivniţe, exemplarele solitare chiar şi în fisuri 

de stâncă. În general, specia alcătuieşte 

colonii mixte cu specia pereche, liliacul 

comun mic - Myotis blythii (oxygnathus). 

Luând în considerare toate aceste cerințe 

ecologice ale speciei, se poate estima faptul 

că Myotis myotis nu se găsește în 

proximitatea lucrărilor, pe teritoriul sitului, 

în zona ripariană a râului Olt, aflată la 

aproximativ 420 de metri de amplasamentul 

propus. În ceea ce privește corpul de 

pădure neinclus în vreo arie protejată, aflat 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

în proximitatea amplasamentului propus, 

chiar dacă acesta servește ca habitat unor 

indivizi de Myotis myotis, neexistând date 

care să confirme sau să infirme prezența 

speciei aici, nu se poate estima existența 

unui mecanism al impactului potențial, 

direct sau indirect, rezultat din construcția 

stației de transfer. Lipsa impactului reiese 

din faptul că indivizii nu vor tranzita zona 

viitoarelor stații de transfer și compostare, 

datorită existenței drumului județean și a 

căii ferate, ambele surse de deranj, ce 

opresc deja părăsirea corpului de pădure 

prin această locație 

1304 Rhinolophus 

ferrumequinum 

Nu Fără impact Rhinolophus ferrumequinum necesită un 

mozaic de habitate cu structură variată, 

incluzând păduri de foioase, păşuni și livezi 

legate între ele prin structuri lineare de 

vegetație, precum şirurile de arbori sau 

gardurile vii. Vara se adăposteşte în peşteri, 

mine părăsite sau clădiri. Hibernează în 

primul rând în adăposturi subterane. 

Conform hărții de răspândire a speciei din 

studiile de fundamentare pentru realizarea 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

planului de management, specia a fost 

identificată numai în câteva astfel de 

adăposturi, nicicare pe teritoriul sitului 

ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ci doar într-o 

arie restrânsă din vestul sitului ROSPA0099 

Podișul Hârtibaciului. Iar în ceea ce privește 

corpul de pădure neinclus în vreo arie 

protejată, aflat în proximitatea 

amplasamentului propus, chiar dacă acesta 

servește ca habitat de hrănire indivizilor de 

Rhinolophus ferrumequinum, neexistând 

date care să confirme sau să infirme 

prezența speciei aici, nu se poate estima 

existența unui mecanism al impactului 

potențial, direct sau indirect, rezultat din 

construcția viitoarelor stații de transfer și 

compostare. Lipsa impactului reiese din 

strategia de vânătoare a liliacului mare cu 

potcoavă, acesta petrecându-și majoritatea 

timpului așteptându-și prada într-un punct 

stabil, mai degrabă decât survolând după 

insecte. În plus, se va propune ca activitatea 

autogunoierelor să nu se suprapună cu 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

perioada de activitate a indivizilor de 

Rhinolophus ferrumequinum  

1303 Rhinolophus 

hipposideros 

Nu Negativ 

nesemnificativ 

Rhinolophus hipposideros are nevoie de un 

complex de habitate bogat structurate.  În 

sud-estul Europei vânează într-un spectru 

larg de habitate, incluzând zone cu 

vegetaţie ierboasă înaltă, zone împădurite, 

garduri vii, păduri de luncă, petrecând 

perioade semnificative şi în localităţi rurale, 

cu grădini bogate în vegetaţie, pomi 

fructiferi, arbuşti şi păşuni folosite de 

bovine. Conform hărții de răspândire a 

speciei din studiile de fundamentare pentru 

realizarea planului de management, specia 

a fost identificată într-o singură zonă din 

situl ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, între 

localitățile Ticușu Vechi și Crihalma, la o 

distanță de aproximativ 15 km de 

amplasamentul propus. Având în vedere că 

Rhinolophus hipposideros este o specie 

relativ sedentară, ce vânează în general la 

2,5-4 km de locul de adăpost (foarte rar au 

fost înregistrate distanțe de 6,5 km în 

Europa de Vest), această distanță este prea 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

mare pentru a se putea estima existența 

unui mecanism al impactului potențial, 

direct sau indirect, rezultat din construcția 

viitoarelor stații de transfer și compostare. 

În ceea ce privește migrația sezonieră, în 

care pot parcurge până la 20 de km pentru 

găsirea adăpostului de hibernare, 

amplasamentul propus nu îndeplinește 

cerințele ecologice ale speciei, liliacul mic cu 

potcoavă având nevoie de peșteri, mine 

părăsite, pivnițe sau alte structuri 

subterane. În plus, se va propune ca 

activitatea autogunoierelor să nu se 

suprapună cu perioada de activitate a 

indivizilor de Rhinolophus hipposideros 

1188 Bombina bombina Nu Fără impact Conform studiului de fundamentare pentru 

realizarea planului de management și 

literaturii de specialitate, în zona sitului 

ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est prezența 

speciei este foarte rară, Bombina bombina 

aflându-se la limita distribuției ei în 

Depresiunea Transilvaniei. Acest lucru se 

datorează faptului că specia apare până la 

altitudini de aproximativ 400 de metri, 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

media altitudinală a sitului situându-se la 

cca. 560 de metri. Amplasamentului propus 

se află la altitudinea de 450 de metri. Astfel, 

prezența indivizilor de Bombina bombina în 

proximitatea amplasamentului este puțin 

probabilă, la incompatibilitatea cu 

gradientul altitudinal adăugându-se și faptul 

că specia se ferește de habitatele acvatice 

curgătoare sau cu specii de pești prezente, 

precum și de zonele aplatizate utilizate 

pentru agricultură intensivă. Astfel, nu se 

estimează apariția unui potențial mecanism 

al impactului asupra speciei 

1193 Bombina variegata Da Negativ 

nesemnificativ 

Nepretenţioasă, trăieşte în orice ochi de 

apă, permanent sau temporar, folosind 

adesea canalele de irigaţie ca mijloc de 

dispersie. Specie tipică a bălţilor temporare 

formate de-a lungul drumeagurilor, în urma 

căruţelor sau a tractoarelor, şi a bălţilor de 

pe păşuni. Ca habitate terestre preferă 

vegetaţia nativă, însă este prezentă şi în 

peisaje agricole cu parcele mici de terenuri 

arabile. Așadar, se poate confirma prezența 

habitatului favorabil speciei în aria protejată 

Se propune interzicerea 

oricărei forme de recoltare, 

capturare, ucidere, distrugere 

sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în 

oricare dintre stadiile ciclului 

lor biologic; Se recomandă ca 

desfășurarea lucrărilor să țină 

cont de perioadele sensibile 

ale speciilor pentru care s-a 

instituit aria naturală 

Negativ 

nesemnificativ 

Prin respectarea măsurii 

privind începerea 

lucrărilor în luna 

octombrie, după 

încetarea activității 

amfibienilor și 

modificarea completă a 

amplasamentului (exp. 

înlăturarea completă a 

vegetației, 

decopertarea stratului 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

și în proximitate, dar amplasamentul 

proiectului nu îndeplinește condițiile 

ecologice necesare pentru supraviețuirea 

buhaiului de baltă cu burtă galbenă. Poate fi 

eventual utilizat ca zonă adițională de 

hrănire, după ploi abundente sau ca și 

culoar de migrație 

protejată sau s-a determinat 

prezența pe amplasament. 

Astfel, se propune începerea 

lucrărilor în luna octombrie, 

după încetarea activității 

amfibienilor și reptilelor. Prin 

modificarea completă a 

amplasamentului (exp. 

înlăturarea completă a 

vegetației, decopertarea 

stratului superficial al solului, 

îngrădirea amplasamentului 

etc.) până în luna martie, când 

reîncepe activitatea 

herpetofaunei, se asigură ca 

zona nu mai este atractivă 

pentru aceste specii; Se 

recomandă conducătorilor de 

utilajele și mașini 

monitorizarea vizuală a 

drumurilor de acces și 

evitarea coliziunii și 

mortalității cu speciile de 

amfibieni; Pentru reducerea 

nivelului de vibrații, zgomote 

superficial al solului, 

îngrădirea 

amplasamentului etc.) 

până în luna martie, 

când reîncepe 

activitatea 

herpetofaunei, se va 

asigură ca zona nu va 

mai permite o 

eventuală colonizare a 

amplasamentului în 

următorul sezon de 

reproducere. Astfel, 

singurul impact 

potențial negativ 

nesemnificativ rezidual 

este reprezentat de cel 

provenit din zgomotele, 

vibrațiile și noxele 

rezultate din 

funcționarea 

instalațiilor. Însă, prin 

realizarea plantației, 

devine posibilă 

readaptarea faunei 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

și noxe ajunse în zona 

ripariană a Oltului, unde ar 

putea deranja fauna 

autohtonă, se propune 

plantarea unei perdele 

forestiere tip bandă, de 5 m 

lățime, care va atenua 

dispersia pulberilor și emisiilor 

în atmosferă, pe lângă faptul 

că va oferi un plus estetic 

amplasamentului. Pentru 

realizarea plantației se 

recomandă utilizarea speciilor 

din flora autohtonă, 

compatibile cu sau specifice 

habitatului 92A0, precum 

Ulmus glabra și Fraxinus 

excelsior, în stratul 

arborescent, și Crataegus 

monogyna (păducel), Rosa 

canina (măceș), Prunus 

spinosa (porumbar), Cornus 

sanguinea (sânger), Viburnum 

opulus (călin), Euonymus 

europaeus (salbă moale) sau 

locale la noile condiții, 

astfel că pe termen lung 

(5-10 ani) ar putea chiar 

să se ajungă la impact 

neutru. 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

Frangula alnus (crușin), în 

stratul arbustiv 

1166 Triturus cristatus Nu Fără impact Specia preferă bălți permanente, lipsite de 

pești, bogate în vegetație, înconjurate de 

pajişti, fâneţe, păşuni şi petece de pădure, 

nesuportând bălțile temporare, asemeni 

speciei Lissotriton vulgaris ampelensis. De 

asemenea, specia se ferește de ape 

curgătoare, datorită dimensiunii reduse, ce 

nu îi permite traversarea lor. Conform 

literaturii de specialitate, Triturus cristatus 

își stabilește teritoriul terestru în jurul 

bălților permanente pe o arie de circa 400 

m. Cel mai apropiat corp de apă 

corespunzător cerințelor ecologice ale 

speciei se află la distanța semnificativă de 

aproximativ 1,5 km. Astfel, nu se estimează 

apariția unui potențial mecanism al 

impactului asupra speciei 

Nu este cazul Fără impact  

4008 Lissotriton vulgaris 

ampelensis 

Da  Negativ 

nesemnificativ 

Este frecvent în iazuri şi lacuri, şanţuri, bălţi, 

canale cu curgere lină, mai ales dacă există 

vegetaţie acvatică în care să se poată 

ascunde. Așadar, se poate confirma 

prezența habitatului favorabil speciei în 

Se propune interzicerea 

oricărei forme de recoltare, 

capturare, ucidere, distrugere 

sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în 

Negativ 

nesemnificativ 

Prin respectarea măsurii 

privind începerea 

lucrărilor în luna 

octombrie, după 

încetarea activității 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

proximitatea amplasamentului, dar 

prezența efectivă a speciei nu a fost 

indentificată pe terenul pe care se propun 

investiții. Prin urmare, o dată cu începerea 

lucrărilor, poate exista un potențial impact 

negativ nesemnificativ asupra populației de 

Lissotriton vulgaris ampelensis și asupra 

habitatului acesteia  

oricare dintre stadiile ciclului 

lor biologic; Se recomandă 

conducătorilor de utilajele și 

mașini monitorizarea vizuală a 

drumurilor și evitarea 

coliziunii și mortalității cu 

speciile de amfibieni; Se 

recomandă ca desfășurarea 

lucrărilor să țină cont de 

perioadele sensibile ale 

speciilor pentru care s-a 

instituit aria naturală 

protejată sau s-a determinat 

prezența pe amplasament. 

Astfel, se propune începerea 

lucrărilor în luna octombrie, 

după încetarea activității 

amfibienilor și reptilelor. Prin 

modificarea completă a 

amplasamentului (exp. 

înlăturarea completă a 

vegetației, decopertarea 

stratului superficial al solului, 

îngrădirea amplasamentului 

etc.) până în luna martie, când 

amfibienilor și 

modificarea completă a 

amplasamentului (exp. 

înlăturarea completă a 

vegetației, 

decopertarea stratului 

superficial al solului, 

îngrădirea 

amplasamentului etc.) 

până în luna martie, 

când reîncepe 

activitatea 

herpetofaunei, se va 

asigură ca zona nu va 

mai permite o 

eventuală colonizare a 

amplasamentului în 

următorul sezon de 

reproducere. Astfel, 

singurul impact 

potențial negativ 

nesemnificativ rezidual 

este reprezentat de cel 

provenit din zgomotele, 

vibrațiile și noxele 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

reîncepe activitatea 

herpetofaunei, se asigură ca 

zona nu mai este atractivă 

pentru aceste specii;Pentru 

reducerea nivelului de vibrații, 

zgomote și noxe ajunse în 

zona ripariană a Oltului, unde 

ar putea deranja fauna 

autohtonă, se propune 

plantarea unei perdele 

forestiere tip bandă, de 5 m 

lățime, care va atenua 

dispersia pulberilor și emisiilor 

în atmosferă, pe lângă faptul 

că va oferi un plus estetic 

amplasamentului. Pentru 

realizarea plantației se 

recomandă utilizarea speciilor 

din flora autohtonă, 

compatibile cu sau specifice 

habitatului 92A0, precum 

Ulmus glabra , Fraxinus 

excelsior, Populus alba, 

Populus nigra si Acer 

campestre în stratul 

rezultate din 

funcționarea 

instalațiilor. Însă, prin 

realizarea plantației, 

devine posibilă 

readaptarea faunei 

locale la noile condiții, 

astfel că pe termen lung 

(5-10 ani) ar putea chiar 

să se ajungă la impact 

neutru. 
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

arborescent și Crataegus 

monogyna (păducel), Rosa 

canina (măceș), Prunus 

spinosa (porumbar), Cornus 

sanguinea (sânger), Viburnum 

opulus (călin), Euonymus 

europaeus (salbă moale) sau 

Frangula alnus (crușin), în 

stratul arbustiv; 

1220 Emys orbicularis Nu Fără impact Emys orbicularis își depune ponta pe 

terenuri agricole, pajiști, pășuni, destul de 

departe de cursurile de apă pentru a evita 

pierderea pontei la o viitură mai puternică, 

dar este puțin probabil să aleagă să se 

reporducă pe amplasamentul proiectului, 

terenul fiind degradat, cu ieșire la un drum 

asfaltat și o cale ferată, considerate presiuni 

prea mari pentru această specie 

Nu este cazul Fără impact  

1083 Lucanus cervus Nu Fără impact Prezența speciei nu a fost identificată în 

situl ROSCI0303, în timpul studiilor de 

fundamentare pentru planul de 

management. Se menționează absența 

speciei și existența habitatului specific în 

stare nefavorabilă de conservare. Prin 

Nu este cazul Fără impact  
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Cod Habitat/ Specie 

Poate fi 

afectat de 

realizarea 

investiției? 

Impactul 

potențial fără 

măsuri 

Motivarea impactului estimat 
Măsuri de prevenire și 

reducere a impactului 

Impact 

rezidual 

Motivarea impactului 

rezidual 

urmare, specia trebuie eliminată din 

formularul standard al sitului ROSCI0303 
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12.1.7 Impact cumulat  

Singura viitoare investiție identificată în proximitatea amplasamentului propus este reprezentată 

de realizarea unor lucrări de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană, necesare 

pentru respectarea măsurii propuse în PMBH Olt. Aceasta este necesară deoarece corpul de apă 

Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila, RORW8.1_B6 este clasificat ca 

puternic modificat, cu potențial ecologic moderat. 

Însă având în vedere distanța dintre amplasamentul de 5 ha și cursul de apă se poate afirma 

faptul că realizarea stației de transfer și a celei de compostare, conform propunerii, nu 

influențează implementarea măsurilor de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană 

și nici nu constituie un factor suplimentar de presiune asupra corpului de apă aflat în stare 

ecologică moderată. Astfel, nu s-a identificat nicio formă de impact cumulat în zona propusă. 

12.1.8 Măsuri de reducere / prevenire a impactului potențial 

În materie de măsuri constructive şi organizatorice, pentru etapa de realizare a lucrărilor se 

recomandă următoarele: 

• utilităţile la frontul de lucru să se asigure fără lucrări suplimentare; 

• alimentarea cu energie electrică se va face de la reţele existente sau de la un generator 

mobil; 

• alimentarea cu apă să se asigure de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat; 

• fiecare punct de lucru/organizare de șantier să fie dotat cu toalete ecologice mobile; 

beneficiarii vor asigura întreținerea acestora și vidanjarea regulată a lor, prin intermediul 

unei firme specializate 

• fronturile de lucru să se marcheze cu benzi reflectorizante şi delimitate strict pentru a nu 

se extinde nejustificat în suprafețele învecinate; 

• circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului 

(drumuri de acces, drumuri tehnologice) să fie evitată, în scopul minimizării impactului 

asupra speciilor de importanţă comunitară; 

• să se aleagă cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de 

ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute; 

• să se achiziționeze și să se alimenteze utilijale cu combustibilii corespunzători din punct 

de vedere calitativ la stații specializate; 

• lucrările de întreținere a utilajelor să se realizeze în spații special amenajate conform 

prevederilor legale, pentru prevenirea poluării apelor și solului; 

• să se efectueze în mod revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 

• deșeurile să fie evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară să se 

realizeze la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate; deșeurile provenite 

din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia; 
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• să se aibă în vedere restrângerea la minimul posibil a suprafețelor ocupate de organizarea 

de șantier; 

Toate măsurile propuse conduc la prevenirea apariției punctelor de poluare în apă sau pe sol, cât 

și la menținerea efectelor proiectului în zonele permise de lucrări, fără a se extinde nejustificat 

în afara acestora. 

Ca măsurile generale pentru prevenirea și/sau reducerea oricăror potențiale efecte 

semnificative adverse asupra biodiversităţii, pentru etapa de realizare a lucrărilor se propun 

următoarele:  

• reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale sau 

a organizărilor de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante specifice zonei; 

• pentru reducerea nivelului de vibrații, zgomote și noxe ajunse în zona ripariană a Oltului, 

unde ar putea deranja fauna autohtonă, precum și pentru atenuarea dispersiei pulberilor 

și emisiilor în atmosferă și oferirea unui plus estetic amplasamentului, se propune 

plantarea unei perdele forestiere tip bandă, de 5 m lățime, pe întreaga lungimea a limitei 

acestuia. Pentru realizarea plantației se recomandă utilizarea speciilor din flora 

autohtonă, compatibile cu sau specifice habitatului 92A0, precum Ulmus glabra , Fraxinus 

excelsior, Populus alba, Populus nigra si Acer campestre în stratul arborescent și 

Crataegus monogyna (păducel), Rosa canina (măceș), Prunus spinosa (porumbar), Cornus 

sanguinea (sânger), Viburnum opulus (călin), Euonymus europaeus (salbă moale) sau 

Frangula alnus (crușin), în stratul arbustiv; 

• în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, să se 

întreprindă măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi să fie 

anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului; 

• să fie interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

• să fie interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a 

păsărilor și mamiferelor sălbatice;  

• să nu se depoziteze deșeurile menajere în locuri în care pot avea acces animalele 

sălbatice; 

• în cadrul perioadelor sensibile (ex: 15 martie – 15 iulie, perioada de reproducere a 

amfibienilor), personalul care va desfășura lucrările să limiteze folosirea 

utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

• personalul să nu se îndepărteze de frontul de lucru; 

• la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere sau 

păsări, aceștia să fie lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona să fie asigurată pentru 

a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. 

Dacă se va constata că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic 
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cervidelor) sau rănit, se recomandă contactarea organizațiilor care au ca obiect de 

activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform ANPM; 

• recipientele cu substanțe lichide să fie acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

• săpăturile să se realizeze strict după proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

• iluminarea pe timp de noapte să se facă numai în zona de organizare de șantier, cu 

dispozitive LED cu fasciculul îndreptat în jos pentru a nu atrage speciile nocturne de 

nevertebrate. 

Măsuri specifice pentru habitatele și speciile listate în Formularul Standard al ROSCI0303 

Hârtibaciu Sud-Est, pentru etapa de realizare a lucrărilor 

9110, 9130, 9170, 91Y0, 91I0*, 91V0 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

92A0 

• În cazul identificării (personalul va fi instruit corespunzător cu privire la speciile de floră 

alohtonă ce poate fi întâlnite în zonă) unor pâlcuri de vegetație alohtonă (Robinia 

pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Rhus typhina, Reynoutria japonica, Gleditsia 

triacanthos, Ailanthus altissima, Erigeron annuus, E. canadensis, Datura stramonium etc.) 

pe amplasament sau în imediata apropiere a acestuia (0-50 de m), pe terenurile ce aparțin 

primăriei localității Rupea, se recomandă întreprinderea acțiunilor în vederea eliminării 

lor în mod corespunzător, pe cât posibil, pentru a evita orice posibilitate de a facilita 

răspândirea semințelor acestora. 

Castor fiber, Lutra lutra 

• Se recomandă interzicerea pazei amplasamentului cu câini, deoarece supravegherea 

acestora pe timp de noapte este dificilă, moment în care aceștia ar putea hoinări liberi în 

proximitatea amplasamentului, iar odată ajunși pe malul cursului de apă, lângă 

adăposturile vidrelor și castorilor, i-ar ataca, putând fi răniți la rândul lor; În cazul în care 

sunt identificați câini hoinari pe amplasament, atrași de resturile de mâncare ale 

muncitorilor, se propune întreprinderea unor acțiuni pentru relocarea acestora;  

• Se propune stoparea lucrărilor în perioada construcției, precum și a activității 

personalului sau a traficului cu autogunoiere în perioada de funcționare, pe timpul nopții, 

aceasta fiind intervalul de activitate principal al castorului și vidrei. 

Ursus arctos, Canis lupus 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii, Myotis blythii (oxygnathus), Myotis myotis, 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros 
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• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Bombina bombina, Bombina variegata, Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris ampelensis, Emys 

orbicularis 

• Se recomandă ca desfășurarea lucrărilor să țină cont de perioadele sensibile ale speciilor 

pentru care s-a instituit aria naturală protejată sau s-a determinat prezența pe 

amplasament. Astfel, se propune începerea lucrărilor în luna octombrie, după încetarea 

activității amfibienilor și reptilelor. Prin modificarea completă a amplasamentului (exp. 

înlăturarea completă a vegetației, decopertarea stratului superficial al solului, îngrădirea 

amplasamentului etc.) până în luna martie, când reîncepe activitatea herpetofaunei, se 

asigură ca zona nu mai este atractivă pentru aceste specii;; 

• Se recomandă conducătorilor de utilajele și mașini, monitorizarea vizuală a drumurilor și 

evitarea coliziunii și mortalității cu speciile de amfibieni; 

Ca măsuri generale pentru reducerea potențialelor efecte adverse asupra biodiversităţii în 

perioada de operare, se propun următoarele: 

• Efectuarea de controale periodice asupra componentelor sistemului de canalizare al 

instalațiilor (rigole de pluvial, rezervor, separator de hidrocarburi); 

• Monitorizarea sezonieră, în primii ani, a dezvoltării plantației din jurul platformei și 

întreprinderea acțiunilor necesare pentru îngrijirea puieților. 

Măsuri pe termen scurt 

• Se recomandă ca, înainte de începerea lucrărilor, să se inspecteze amplasamentul şi să se 

pună în evidenţă prezenţa diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora, de 

exemplu prin relocarea acestora în habitatele potrivite aflate la o distanță de minim 100 

de metri de amplasamentul propus. 

Măsuri pe termen mediu și lung 

Pentru monitorizarea speciilor din zona de interes, se recomandă să se ţină cont de:  

• Calendarul de monitorizare a faunei pe perioada de amenajare – exploatare; 

• Cerințele specifice pentru monitorizarea speciilor în funcţie de sezon; 

• Regulamentul și Planul de management aprobat al ariei naturale protejate; 

Măsuri de refacere, la dezafectare 

Nu se impun astfel de măsuri, într–un viitor previzibil, deoarece instalațiile  propuse spre 

realizare nu sunt prevăzute a fi dezafectate. 

12.1.9 Concluzii 

Pentru construcția viitoarei stații de transfer și compostare este necesară amenajarea unei 

suprafețe de aproximativ 5 ha, pe care vor fi amplasate componentele stațiilor. Terenul ce 

urmează a fi folosit este reprezentat de o parcelă agricolă, cu valoare ecologică redusă, situat la 
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o distanță de 420 metri de situl Natura 2000 ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est. Datorită distanței 

relativ mare față de aria protejată, precum și specificului zonei, se estimează că lucrările propuse 

pot avea doar un impact global potențial negativ nesemnificativ, din moment ce locația de interes 

este relativ săracă din punct de vedere al biodiversității, fiind folosită în principal ca zonă de 

tranziție, mai degrabă decât pentru adăpost și hrană. De asemenea, din punctul de vedere al 

vegetației de interes comunitar, aceasta se găsește în mică măsură în proximitatea 

amplasamentului propus.  

În plus, realizarea investițiilor la nivelul sistemului de management al deșeurilor va fi benefică 

tuturor factorilor de mediu pe termen lung, prin îmbunănătățirea sistemului de gestiune a 

deșeurilor și scăderea presiunii antropice provenite din depozitările ilegale de deșeuri în spațiile 

naturale. 

Recomandările privind monitorizarea biodiversității se regăsesc la cap. 11 al prezentului 

document. 

 

 SITUL ROSPA0099 PODIȘUL HÂRTIBACIULUI 

12.2.1 Descriere sit 

Situl cuprinde cea mai mare parte a Podişul Hârtibaciului, care este o subunitate a Podişului 

Târnavelor şi cea mai întinsă subunitate a Podişului Transilvaniei. Teritoriul inclus în sit se 

desfăşoară la altitudini cuprinse între 300 și 700 m, media de altitudine fiind de 528 m. Relieful 

se caracterizează prin culmi deluroase întrerupte de şei corespunzătoare suprafeţelor de 

eroziune. Zonele umede sunt localizate pe râurile Târnava Mare şi Hârtibaciu, care sunt 

principalele cursuri de apă din sit, şi pe văile afluenţilor acestora, formând adesea zone 

inundabile şi mlaștini. Pe teritoriul sitului există şi câteva acumulări de apă de origine antropică, 

cele mai mari fiind heleșteiele de la Brădeni (peste 170 ha), amenajate în scop piscicol pe locul 

unor vechi mlaștini. În toate aceste zone umede sunt foarte frecvente stufărișurile, care adesea 

sunt însoțite de mlaștini cu pipirig și bumbăcariță. Aceste asociații ocupă suprafețe întinse pe 

terenurile plane cu nivel ridicat al pânzei freatice din Valea Criș și Valea Mălâncrav. În compoziția 

comunităților acestor mlaștini intră și coada calului, rogozul și mlăștinița. De-a lungul văilor, 

aceste zone umede sunt presărate cu arbuști și arbori aparținând diferitelor specii de arini, plopi, 

frasini, sălcii și răchite. În lunca Târnavei Mari zonele mlăștinoase au dispărut aproape complet 

ca urmare a lucrărilor de regularizare, păstrându-se doar câteva porțiuni mlăștinoase acoperite 

de vegetație specifică. Deși la nivelul întregului sit aceste zone umede ocupă suprafețe reduse, 

aici trăiesc circa 80 de specii de păsări, cele mai multe dintre ele fiind specii de pasaj. Atât 

primăvara cât mai ales toamna situl este tranzitat de peste 20000 de exemplare aparținând 

diferitelor specii de păsări legate de mediul acvatic Situl se încadrează în climat temperat-

continental specific dealurilor joase, unde temperaturile medii anuale sunt de 8-9 ºC. Luna cea 

mai caldă este iulie, când temperatura medie ajunge la 21 ºC, iar cea mai rece este ianuarie, cu o 
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medie de –3ºC. Cantitatea medie anuală a precipitațiilor depășește 600 mm, cu valori minime în 

februarie și maxime în iunie, iar numărul zilelor de îngheț într-un an este de circa 120. Situl se 

află în bazinul hidrologic al Oltului Mijlociu.  

Situl a fost desemnat pentru conservarea efectivelor populaționale a 28 de specii de păsări 

protejate în spațiul european, întreaga avifaună a Podișului Hârtibaciului fiind formată din peste 

160 de specii. În cadrul acestei componente faunistice sunt bine reprezentate păsările de pădure, 

păsările specifice habitatelor de tufărișuri şi pajiștilor, dar şi speciile caracteristice zonelor umede. 

Heterogenitatea habitatelor este o caracteristică a acestui sit, consecință a suprafeței foarte mari 

a sitului, dar și a modului tradițional de utilizare şi gestionare a terenurilor care s-a păstrat încă 

din evul mediu timpuriu și continuă în prezent. Dintre păsările protejate, cristelul de câmp este 

specie de interes conservativ global, iar următoarele nouă specii sunt amenințate la nivelul 

Uniunii Europene: viespar, huhurez mare, caprimulg, ciocănitoare de stejar, ciocănitoare de 

grădini, ghionoaie sură, ciocârlie de pădure, sfrâncioc roșiatic și acvilă țipătoare mică. 

 

12.2.2 Descrierea habitatelor și speciilor  

În cele ce urmează se va face o descriere pe scurt a speciilor de păsări din cadrul sitului asupra 

cărora proiectul ar putea manifesta un potențial impact. 

Având în vedere numărul mare de păsări în sit, se va opta pentru descrierea doar unei specii 

reprezentative pentru o anumită tipologie de păsări asupra căreia impactul este similar. 

Chlidonias hybridus – Chirighița cu obraz alb 

Chirighiţa cu obraz alb este caracteristică zonelor umede de apă dulce bogate în vegetaţie. 

Lungimea corpului este de 24-28 cm şi are o greutate de 65- 100 g. Anvergura aripilor este de 

circa 57-70 cm. Femela este mai mică ca dimensiuni decât masculul. Adulţii au înfăţişare similară. 

Penajul este gri închis, obrazul alb şi partea superioară a capului este neagră. Ciocul este roşu 

spre deosebire de celelalte specii înrudite de chirighiţe. Se hrăneşte cu peşti, insecte şi larvele 

acestora, melci şi broaşte. 

Bubo bubo - Buhă 

Buha este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt asociate cu pâlcuri de pădure 

(în special conifere). Este cea mai mare dintre bufniţe (răpitoare de noapte). Lungimea corpului 

este de 58-75 cm şi are o greutate de 1750-4500 g pentru femelă şi de 1500-3200 g pentru 

mascul. Anvergura aripilor este de circa 138-200 cm. Adulţii au înfăţişare similară. Este o pasăre 

impresionantă cu aripi largi, moţuri deasupra urechilor, ochi mari, roşii-portocalii. Penajul este 

galben-maroniu, iar pe gât este vizibilă o pată albă. Se hrăneşte cu mamifere, cu dimensiuni până 

la cea a unui iepure adult, păsări cu dimensiuni până la cea a stârcilor şi şorecarilor, broaşte, şerpi, 

peşti şi insecte. Atacă prin surprindere şi mamifere mai mari cum sunt vulpile sau puii de 

căprioară cu o greutate de până la 17 kg. 
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Ardea purpurea – Stârcul roșu 

Stârcul roșu, denumit și stârc purpuriu și bâtlan scorțișoriu este o specie caracteristică bălților cu 

stufării mari, iar la jumătatea secolului XX era cea mai răspândită și numeroasă specie dintre 

stârcii din România. Lungimea corpului este de 70-90 cm măsurat cu gâtul întins și are o greutate 

de 500- 1350 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 120- 138 cm. Adulții au înfățișare similară, 

cu un penaj ce îmbină roșul maroniu cu tonuri de gri. În partea posterioară a capului are două 

pene ornamentale lungi și înguste, de culoare neagră. Se hrănește cu pești, insecte acvatice, 

broaște, pui ai altor specii de păsări, șoareci și chiar pui de popândău. 

Aquila pomarina – Acvila țipătoare mică 

Acvila țipătoare mică este o specie caracteristică zonelor împădurite situate în apropierea 

teritoriilor deschise cum sunt pajiștile, terenurile agricole și pășunile umede. Lungimea corpului 

este de 55-65 cm și greutatea medie este cuprinsă între 1400-1800 g. Anvergura aripilor este 

cuprinsă între 143-168 cm. Are o mărime medie, un penaj întunecat, aripile largi și ciocul mic. 

Adulții au înfățișare similară și ajung la acest penaj în 3-4 ani. Se hrănește cu mamifere mici, 

păsări, broaște, șerpi, șopârle și insecte. 

Caprimulgus europaeus – Caprimulg 

Caprimulgul este caracteristic zonelor deschise, aride reprezentate de rariști ale pădurilor de 

conifere sau de amestec şi în păşuni. Lungimea corpului este de 25-30 cm și are o greutate de 50- 

100 g. Aripile sunt lungi, cu o anvergură de circa 53-61 cm, iar silueta este asemănătoare 

vânturelului roşu (Falco tinnunculus). Adulţii au înfățișare similară. Penajul gri-maron amintește 

de cel al capîntorsurii (Jynx torquilla) şi asigură un camuflaj excelent în timpul zilei, când se 

odihneşte pe crengile copacilor creând impresia unui ciot sau a unei așchii mari din scoarța 

copacului. Se hrăneşte cu insecte ce zboară la crepuscul sau noaptea, pe care le prinde în zbor. 

Longevitatea maximă cunoscută în sălbăticie este de 11 ani, dar trăiește în medie patru ani. 

Himantopus himantopus  - Piciorong 

Piciorongul este o specie caracteristică zonelor cu ape puțin adânci, apelor interioare și coastelor 

marine. Este o specie sociabilă, care se deplasează de obicei în stoluri mici (de până la 15 

exemplare) sau efective mai mari de câteva sute până la o mie de păsări în timpul migrațiilor, în 

timpul iernii și în locurile de înnoptare. Dieta sa este foarte variată și diferă sezonier, incluzând în 

special insecte acvatice (coleoptere, efemeroptere, trichoptere, hemiptere, odonate, diptere). 

Consumă și moluște, crustacee, păianjeni, viermi, mormoloci și ouă de broaște, peștii mici, icre 

de pești și uneori chiar și semințe. Este o specie monogamă. Cuibărește în colonii mici de 2-50 

perechi (rareori ajungând la câteva sute de perechi). Cuiburile sunt amplasate pe insule sau 

movile mici în apă puțin adâncă sau pe malul nud de vegetație, foarte aproape de apă. Cuibul 

este amplasat într-o adâncitură în substrat, care este căptușită cu fire de iarbă uscată. La 

creșterea nivelului apei, păsările ridică înălțimea cuibului, pentru a ține ouăle în siguranță. Femela 
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depune în mod obișnuit 3-4 ouă în luna mai și începutul lunii iunie, având dimensiunea de 43,3 x 

29,4 mm. 

12.2.3 Justificare dacă planul propus nu are legătură cu management ariei 

naturale protejate 

Planul propus nu are legătură directă cu managementul siturilor Natura 2000 ROSPA0099 și nu 

se va suprapune cu teritoriul ariilor protejate, amplasamentul propus aflându-se la distanțele de 

507,5 m de primele două situri, respectiv 253 m de ultimul. 

În situația neimplementării PJGD, biodiversitatea este potențial afectată ca urmare a creșterii 

suprafețelor de depozitare a deșeurilor, în lipsa facilităților de tratare. Totodată, posibila apariție 

a unor spații de depozitare temporară a deșeurilor și depozitarea necontrolată a acestora pot 

constitui surse de presiune asupra ecosistemelor terestre și acvatice. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor la ora actuală, impactul negativ asupra ecosistemelor și a 

biosferei, se estimează prin intermediul poluanților gazoși rezultați în urma proceselor 

fermentative ce se desfășoară la nivelul masei de deșeuri colectate în depozitele neconforme 

actuale, dar și prin contactul direct al plantelor și animalelor cu aceste deșeuri menajere (dacă sunt 

abandonate ilegal în diferite zone, chiar și pe teritoriul ariilor protejate). Din cauza faptului că se 

valorifică o cantitate redusă a deșeurilor (1% în mediul rural și 5% în mediul urban), se va menține 

presiunea de exploatare a resurselor naturale cu efecte negative directe asupra habitatelor 

naturale și a speciilor de interes comunitar. Mai mult decât atât, gestionarea deficitară actuală a 

deșeurilor produce un impact negativ asupra factorilor de mediu abiotici (apă, aer, sol, subsol) din 

proximitatea instalațiilor existente sau a eventualelor zone de stocare temporară a deșeurilor.  

Pentru ca presiunea depozitării necontrolate a deșeurilor să fie semnificativ redusă sau chiar 

înlăturată, este necesară adoptarea unui sistem integrat de management al deșeurilor. Parte a 

acestui sistem este reprezentată de obiectul planului propus, anume instalarea Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor de la Beclean. Astfel, în mod indirect, implementarea planului 

va aduce beneficii inclusiv managementului siturilor menționate. 

12.2.4 Estimarea impactului potențial al planului asupra speciilor și habitatelor 

din aria naturală protejată de interes comunitar 

În vederea atingerii țintelor și obiectivelor actuale din legislație, se propune realizarea unui sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Brașov. Conform alternativei recomandate, se 

va realiza unui Centrul de Management Integrat al Deșeurilor în extravilanul comunei Beclean.  

Pentru construcția viitoarelor instalații este necesară efectuarea de lucrări pe o suprafață de aproximativ 

6 ha, pe care vor fi amplasate construcțiile. Terenul ce urmează a fi folosit este reprezentat de o pajiște 

suprapășunată, unde au fost identificate și câteva suprafețe acoperite de tufărișuri. Activitatea de 

suprapășunat reduce calitatea ecologică a pășunii. Locația propusă se situează la distanța de 507,5 metri 

de siturile Natura 2000 ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin – Hârtibaciu și ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș 

și la o distanță de 253 m față de ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Datorită distanței relativ mari față de 
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ariile protejate, precum și specificului zonei, se estimează că lucrările propuse pot avea doar un impact 

global potențial negativ nesemnificativ, deoarece locația de interes este relativ săracă din punctul de 

vedere al biodiversității, fiind folosită în principal ca zonă de tranziție, mai degrabă decât pentru adăpost 

și hrană. În cele ce urmează este descris pe larg impactul potențial fără aplicarea măsurilor de prevenire 

și reducere, precum și impactul rezidual, alături de lista măsurilor specifice și calendarul monitorizării. 

Evaluarea potențialului impact al implementării PJGD în raport cu obiectivele specifice de 

conservare este prezentată în Anexa 2 a prezentului document. 

12.2.5 Impact potențial 

Prin Circulara Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 4654/02.07.2020, s-a solicitat 

elaborarea obiectivelor specifice de conservare pentru ariile protejate de interes comunitar, de 

către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. În cazul siturilor ROSCI0132 Oltul Mijlociu 

- Cibin – Hârtibaciu, ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului  

acestea au fost elaborate și aprobate prin deciziile 91 din 06.04.2020, 488 din 19.10.2020 și 344 

din 21.08.2020 completată prin decizia 202 din 24.05.2021 urmând ca acestea să fie completate 

în Anexele 1-3 al acestui document, în vederea evaluării impactului asupra habitatelor și speciilor 

de interes comunitar. 

Impactul potențial asupra păsărilor de interes comunitar 

Terenul pe care se va realiza investiția este o pășune aflată în proximitatea ariilor naturale 

protejate ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Aceste două 

situri au fost declarate pentru protecția și conservarea mai multor specii de păsări din ordine și 

familii taxonomice diferite. Datorită numărului mare de specii de păsări analizate în vederea 

realizării prezentului document, s-a recurs la rezumarea potențialului impact ce ar putea rezulta 

din realizarea și funcționarea investiției la nivel de grup cu cerințe ecologice similare. 

Impactul potențial asupra răpitoarelor de zi 

Teritoriul de hrănire al răpitoarelor de zi cuprinde habitate diverse, ce se pot extinde în 

afara graniței siturilor. Astfel, acestea pot să survoleze amplasamentului proiectului în căutare 

de hrană, dar dacă vor observa prezența utilajelor și a personalului de lucru, vor evita să coboare 

la nivelul fronturilor deschise, preferând să caute hrană în alte zone neafectate de proiect. Fiind 

specii cu o capacitate mare de dispersie și cu un areal vast, nu se estimează pierderi de indivizi, 

modificări ale distribuției populației sau pierderi de habitat care să afecteze în viitor cuibărirea 

sau hrănirea răpitoarelor de zi. Odată finalizate investițiile, nu se preconizează un impact asupra 

acestui grup de păsări. Toate instalațiile de gestionare a deșeurilor vor fi închise, fără posibilitatea 

de depozitare a acestora temporar pe sol sau pe platformă, astfel ornitofauna și baza ei trofică 

nu vor fi atrase să caute mâncare printre acestea. Printre speciile de păsări din acest grup se 

numără Circus aeruginosus, Aquila pomarina, Circus cyaneus și Falco vespertinus. 

Impactul potențial asupra speciilor de păsări ce cuibăresc pe sol 
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În ceea ce privește habitatele de cuibărire de pe teritoriul ariilor protejate care ar putea 

fi afectate de realizarea investiției, se distinge o zonă potențial favorabilă păsărilor din acest grup 

în cadrul ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Mai exact pășunea mărginită la sud de drumul 

județean 104J, din proximitatea UAT Beclean. Datorită prezenței drumului județean această zonă 

nu va constitui un punct de agregare major pentru speciile ce cuibăresc pe sol, însă nu se poate 

exclude posibilitatea ca un număr mic de perechi să o folosească în perioada de reproducere. 

Deoarece realizarea CMID-ului și a drumului de acces aferent acestuia nu presupune 

intersectarea ariei protejate, în cazul acestei pășuni singurul potențial impact negativ resimțit de 

perechile ce ar putea fi prezente aici, ar fi cauzat de intensificarea traficului local. Această 

intensificare se traduce prin creșterea nivelului de zgomote, vibrații și noxe. Raportând însă 

suprafața acestei pășuni la mărimea ariei protejate și luând în considerare existența deranjului 

antropic din prezent, se estimează că potențialul impact negativ resimțit aici ar fi doar 

nesemnificativ, atât în perioada de realizare a lucrărilor, cât și în cea de funcționare a investiției. 

În plus, prin respectarea măsurilor propuse acesta se va reduce la minimul posibil. 

Pe amplasament există, în prezent, pășune și terenuri agricole, dar fiind aproape de 

prezența umană este puțin probabil ca speciile ce cuibăresc pe sol să le prefere. Acestea sunt 

sensibile la orice formă de impact antropic deoarece prezența omului sau a animalelor domestice 

ar putea distruge accidental cuiburile ce ar duce la pierderea pontelor. De asemenea, sunt extrem 

de sensibile la pesticide și ierbicide sau alte forme de poluare a solului. 

 În eventualitatea în care cuibăresc pe terenul unde vor fi propuse investiții sau în 

proximitate, zgomotele și vibrațiile le vor obliga să își părăsească cuibul, succesul reproductiv din 

acel an fiind mai mic. După decopertarea stratului vegetal și realizarea platformei betonate, 

specia va evita să cuibărească în zonă din cauza traficului produs de utilajele grele și prezența 

personalului de lucru. Stațiile de gestionare a deșeurilor vor fi închise pentru a limita infiltrațiile 

de poluanți în sol și apă ce duc în timp la degradarea ecosistemelor. Pentru a elimina 

probabilitatea de apariție a mortalității puilor în perioada de realizare a investiției se propune 

decopertarea stratului vegetal în sezonul rece (octombrie – martie).  

Având în vedere că terenul pe care se vor realiza investițiile se află în proximitatea 

municipiului Făgăraș și a drumului județean 104J, puține perechi vor fi afectate de 

implementarea proiectului. Astfel impactul se consideră negativ nesemnificativ, luând în calcul 

că aceste păsări depun o a doua pontă în cazul în care prima este distrusă din cauza factorilor 

naturali și antropici. Din acest grup fac parte speciile Crex crex, Anthus campestris, Lullula 

arborea, Anthus pratensis etc. 

Impactul potențial asupra speciilor de păsări arboricole 

Realizarea lucrărilor nu presupune intersectarea ariilor protejate, iar amplasamentul 

propus pentru realizarea CMID-ului se află la o distanță minimă de 253 m de acestea. Având în 

vedere că la această distanță se adaugă capacitatea de zonă tampon a lizierelor corpurilor de 
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pădure,  se estimează că proiectul nu va manifesta un potențial impact negativ asupra efectivelor 

populaționale ale speciile arboricole de pe suprafața ariilor protejate. 

În cazul speciilor care cuibăresc în arborii sau arbuștii din afara ariilor protejate, se 

estimează că ar putea apărea o modificare a distribuției indivizilor, doar dacă se depășesc limitele 

de poluare cu care aceste păsări sunt obișnuite. Dar având în vedere că lucrările se realizează pe 

un teren cu vegetație de pășune, care fie se află la o diferență de nivel de 100 m de zonele 

împădurite (raportat la situl ROSPA0003), fie se află în proximitatea unui corp de pădure care 

joacă rol de zonă tampon (raportat la situl ROSPA0099), probabilitatea ca acest lucru să se 

întâmple este mică.  

Odată finalizată investiția, se preconizează că traficul pe drumul județean se va intensifica  

din cauza transporturilor de deșeuri din localități la CMDI ceea ce va duce la o cantitate mai mare 

de noxe și zgomote emise în atmosferă. Având în vedere diferențele de nivel și capacitatea de 

tampon a habitatelor forestiere se estimează că poluarea atmosferică și fonică rezultată din 

transportul și manipularea deșeurilor nu vor depăși limitele suportabile pentru specie. Speciile 

se vor adapta rapid la noile schimbări de mediu. Impactul potențial se consideră negativ 

nesemnificativ pe o perioadă scurtă de timp, până în momentul în care speciile se obișnuiesc și 

adaptează la sursele antropice menționate. Printre speciile ce cuibăresc în arbori și arbuști se 

numără ciocănitorile, sfrânciocii, silviile și porumbeii sălbatici. 

Impactul potențial asupra speciilor de păsări acvatice și semi-acvatice 

În perioada de migrație, pe teritoriul celor două arii naturale protejate, ajung mai multe 

specii de păsări acvatice și semi-acvatice precum rațele și limicolele. Aceste specii se hrănesc în 

principal pe luciul de apă al lacurilor de acumulare Viștea, Avrig, Voila și Arpaș și pe cursurile 

râurilor unde apa are o adâncime mică și/sau viteză mică. Prezența limicolelor este condiționată 

și de apariția eroziunilor de mal, deoarece acest fenomen favorizează dezvoltarea zonelor 

mâloase, în care acestea se hrănesc, scurmând după nevertebrate acvatice. Instalațiile propuse 

fiind inerte și închise, impactul negativ rezultat în perioada de realizare și de funcționare a 

investițiilor se extinde pe o rază de maxim 300-400 m. Astfel, nu se preconizează apariția unor 

mecanisme care să afecteze în mod negativ habitatele umede favorabile pentru hrănirea acestor 

păsări. Cel mai apropiat curs de apă este râul Olt, dar acesta are o curgere prea rapidă pentru a 

reprezenta habitat pentru rațe, gâște sau lebede. Mai mult decât atât, malurile râului sunt 

flancate de vegetație ripariană deasă, nefiind favorabile pentru hrănirea limicolelor. 

Speciile acvatice și semi-acvatice care cuibăresc în stufărișurile existente pe malurile 

râurilor și lacurilor precum Acrocephalus arundinaceus, Luscinia luscinia, Porzana porzana și 

Fulica atra nu vor fi afectate de realizarea și funcționarea investițiilor propuse prin PJGD deoarece 

distanțele de la habitatele favorabile la amplasamentul proiectului sunt de peste 1 km. În 

contextul în care zgomotele, vibrațiile și noxele se propagă pe o rază de maxim 400 m, nu se 
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preconizează mecanisme care să afecteze în mod negativ habitatele umede favorabile pentru 

cuibărirea și hrănirea acestor păsări. 

Pentru toate celelalte specii pentru care au fost declarate ariile protejate, se estimează 

că nu va exista un potențial impact asupra populației sau a habitatelor de hrănire și/sau cuibărire. 

12.2.6 Impact rezidual 

În ceea ce privește potențialul impact rezidual, acesta se estimează ca fiind nesemnificativ în 

cazul tuturor habitatelor și speciilor, datorat implementării măsurilor de prevenire și reducere a 

impactului negativ. 

Pentru habitatul 92A0, potențialul impact negativ nesemnificativ ce ar putea rezulta în urma 

manipulării pământului, prin acoperirea parțială a aparatul foliar al plantelor și arborilor de către 

emisiile și pulberile ajunse în aer și dispersate la distanțe mari s-ar menține pe perioada realizării 

lucrărilor, însă ar fi diminuat prin respectarea măsurilor recomandate. Pentru reducerea cantității 

de pulberi din perioada de funcționare, se propune realizarea unei plantații de arbori la exteriorul 

amplasamentului stației. Pe perioada de funcționare a investiției, efectele resimțite vor fi mult 

reduse, prin realizarea plantației după dezvoltarea puieților, și se vor manifesta doar în cazul în 

care vremea este secetoasă, cu o viteză crescută a vântului. În plus, impactul este reversibil și 

intermitent, plantele fiind spălate de ploi.  

În cazul speciilor de amfibieni, respectarea măsurii privind desfășurarea lucrărilor de decopertare 

și excavare în timpul iernii, după încetarea activității amfibienilor și reptilelor și modificarea 

completă a amplasamentului (exp. înlăturarea completă a vegetației, decopertarea stratului 

superficial al solului, îngrădirea amplasamentului etc.) până în luna martie, când reîncepe 

activitatea herpetofaunei, se va asigură ca zona nu va mai permite o eventuală colonizare a 

amplasamentului în următorul sezon de reproducere.  

Dacă se respectă măsurile privind limitarea lucrărilor doar pe timpul zilei și utilizarea luminilor de 

tip LED îndreptate în jos, pentru luminarea amplasamentului pe timp de noapte se preconizează 

că impactul rezidual asupra speciilor de lilieci este neglijabil. 

Singurele impacturi potențial negativ nesemnificative reziduale sunt reprezentate de cele 

provenite în perioada de funcționare a instalațiilor de pe amplasament prin zgomotele, vibrațiile 

și noxele emise precum și coliziunea între autogunoiere și speciile protejate. Însă, prin realizarea 

plantației, devine posibilă readaptarea faunei locale la noile condiții, astfel că pe termen lung (5-

10 ani) ar putea chiar să se ajungă la impact neutru. De asemenea, se estimează că traficul în 

zonă nu va crește considerabil, rata coliziunilor înregistrând cel mai probabil o creștere aproape 

neglijabilă. 

În tabelul nr. 12.2-1 este descris, într-o formă simplificată, impactul planului asupra obiectivelor 

de conservare ale speciilor și habitatelor desemnate pentru situl ROSPA0099 Podișul 

Hârtibaciului. Evaluarea completă a impactului asupra parametrilor ce determină starea de 
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conservare a speciilor și habitatelor, conform Circularei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

nr. 4654/02.07.2020, se găsește în Anexa 2 al prezentului document.  
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Tabel 12.2 Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor desemnate pentru situl ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului 

Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului 

1 Egretta alba Negativ nesemnificativ 

Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase și mai puțin poluante 

pentru mediu; Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile 

ciclului lor biologic este interzisă; Deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de 

reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice  din afara amplasamentului este 

interzisă; Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza 

impactul asupra terenului (ex: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de 

dimensiunea și forma exactă a obiectivelor pentru care este necesară excavarea, 

astfel fiind afectat un volum minim de sol/subsol, respectiv vegetație); Deșeurile 

menajere provenite de la personalul de lucru, pe perioada de realizare a lucrărilor 

vor fi colectate în containere închise pentru a nu atrage animalele sălbatice 

 

 

 

 

 

Negativ nesemnificativ 

2 Nycticorax nycticorax Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

3 Ciconia ciconia Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

4 Ciconia nigra Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

5 Dendrocopos leucotus Negativ nesemnificativ Fără impact 

6 Dendrocopos medius Negativ nesemnificativ Fără impact 

7 Dendrocopos syriacus Negativ nesemnificativ Fără impact 

8 Dryocopus martius Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

9 Picus canus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

10 Upupa epops Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

11 Oriolus oriolus Negativ nesemnificativ Fără impact 

12 Streptopelia turtur Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

13 Anthus spinoletta Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

14 Fringilla montifringilla Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

15 Turdus viscivorus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

16 Sturnus vulgaris Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 
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Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

17 Motacilla flava Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

18 Sylvia borin Negativ nesemnificativ Fără impact 

19 Larus canus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

20 Larus ridibundus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

21 Larus cachinnans Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

1 Crex crex Negativ nesemnificativ 
Se propune eliminarea vegetației în afara perioadei de reproducere a speciilor de 

păsări (1 aprilie - 15 iulie) pentru a preveni distrugerea accidentală a cuiburilor și 

pierderea pontelor; Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta 

amplasamentul proiectului și în eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se 

vor lua măsuri de strămutare a acestora sau reprogramarea lucrărilor de 

decopertare a stratului vegetal; De asemenea, orice formă de recoltare, capturare, 

ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în 

oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; Deteriorarea și/sau 

distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, este 

interzisă; antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza 

impactul asupra terenului (exemplu: excavațiile vor fi executate cât mai aproape 

de dimensiunile și forma exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară 

excavarea, fiind astfel afectat un volum minim de sol/subsol, respectiv vegetație) 

Negativ nesemnificativ 

2 Anthus campestris Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

3 Anthus pratensis Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

4 Caprimulgus europaeus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

5 Lullula arborea Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

6 Lanius minor Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

7 Lanius collurio Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

8 Sylvia nisoria Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

9 Miliaria calandra Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

10 Anas platyrhynchos Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 
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12.2.7 Impact cumulat 

Singura viitoare investiție identificată în proximitatea amplasamentului propus este reprezentată 

de realizarea unor lucrări de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană, necesare 

pentru respectarea măsurii propuse în PMBH Olt. Aceasta este necesară deoarece corpul de apă 

Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila, RORW8.1_B6 este clasificat ca 

puternic modificat, cu potențial ecologic moderat. 

Însă având în vedere distanța dintre amplasamentul de 5 ha și cursul de apă, se poate afirma 

faptul că realizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, conform propunerii, nu 

influențează implementarea măsurilor de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană 

și nici nu constituie un factor suplimentar de presiune asupra corpului de apă aflat în stare 

ecologică moderată. Astfel, nu s-a identificat nicio formă de impact cumulat în zona propusă. 

 

12.2.8 Măsuri de reducere / prevenire a impactului potențial 

În materie de măsuri constructive și organizatorice, pentru etapa de realizare a lucrărilor se 

recomandă următoarele: 

• utilitățile la frontul de lucru să se asigure fără lucrări suplimentare; 

• alimentarea cu energie electrică se va face de la rețele existente sau de la un generator 

mobil; 

• alimentarea cu apă să se asigure de la rețele existente sau în sistem îmbuteliat; 

• fiecare punct de lucru/organizare de șantier să fie dotat cu toalete ecologice mobile; 

beneficiarii vor asigura întreținerea acestora și vidanjarea regulată a lor, prin intermediul 

unei firme specializate 

• fronturile de lucru să se marcheze cu benzi reflectorizante și delimitate strict pentru a nu 

se extinde nejustificat în suprafețele învecinate; 

• circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului 

(drumuri de acces, drumuri tehnologice) să fie evitată, în scopul minimizării impactului 

asupra speciilor de importanță comunitară; 

• să se aleagă cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de 

ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute; 

• să se achiziționeze și să se alimenteze utilajele cu combustibilii corespunzători din punct 

de vedere calitativ la stații specializate; 

• lucrările de întreținere a utilajelor să se realizeze în spații special amenajate conform 

prevederilor legale, pentru prevenirea poluării apelor și solului; 

• să se efectueze în mod revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 

• deșeurile să fie evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară să se 

realizeze la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate; deșeurile provenite 

din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia; 
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• să se aibă în vedere restrângerea la minimul posibil a suprafețelor ocupate de organizarea 

de șantier; 

Toate măsurile propuse conduc la prevenirea apariției punctelor de poluare în apă sau pe sol, cât 

și la menținerea efectelor proiectului în zonele permise de lucrări, fără a se extinde nejustificat 

în afara acestora. 

Ca măsurile generale pentru prevenirea și/sau reducerea oricăror potențiale efecte 

semnificative adverse asupra biodiversității, pentru etapa de realizare a lucrărilor se propun 

următoarele:  

• reconstrucția ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale sau 

a organizărilor de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante specifice zonei; 

• pentru reducerea nivelului de vibrații, zgomote și noxe ajunse în zona ripariană a Oltului, 

unde ar putea deranja fauna autohtonă, precum și pentru atenuarea dispersiei pulberilor 

și emisiilor în atmosferă și oferirea unui plus estetic amplasamentului, se propune 

plantarea unei perdele forestiere tip bandă, de 5 m lățime, pe întreaga lungimea a limitei 

acestuia. Pentru realizarea plantației se recomandă utilizarea speciilor din flora 

autohtonă, compatibile cu sau specifice habitatului 92A0, precum Ulmus laevis (velniș) și 

Fraxinus angustifolia (frasin de câmp), în stratul arborescent și Crataegus monogyna 

(păducel), Rosa canina (măceș), Prunus spinosa (porumbar), Cornus sanguinea (sânger), 

Viburnum opulus (călin), Euonymus europaeus (salbă moale) sau Frangula alnus (crușin), 

în stratul arbustiv; 

• în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activității, să se 

întreprindă măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare și să fie 

anunțate autoritățile responsabile cu protecția mediului; 

• să fie interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

• să fie interzisă deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a 

păsărilor și mamiferelor sălbatice;  

• să nu se depoziteze deșeurile menajere în locuri în care pot avea acces animalele 

sălbatice; 

• în cadrul perioadelor sensibile (ex: 15 martie – 15 iulie, perioada de reproducere a 

amfibienilor), personalul care va desfășura lucrările să limiteze folosirea 

utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

• personalul să nu se îndepărteze de frontul de lucru; 

• la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere sau 

păsări, aceștia să fie lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona să fie asigurată pentru 

a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. 

Dacă se va constata că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic 
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cervidelor) sau rănit, se recomandă contactarea organizațiilor care au ca obiect de 

activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform ANPM; 

• recipientele cu substanțe lichide să fie acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

• săpăturile să se realizeze strict după proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

• iluminarea pe timp de noapte să se facă numai în zona de organizare de șantier, cu 

dispozitive LED cu fasciculul îndreptat în jos pentru a nu atrage speciile nocturne de 

nevertebrate. 

Măsuri specifice pentru etapa de realizare a lucrărilor 

Egretta alba, Nycticorax nycticorax, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Dendrocopos leucotus, 

Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Picus canus, Upupa epops, 

Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Anthus spinoletta, Fringilla montifringilla, Turdus 

viscivorus, Sturnus vulgaris, Motacilla flava, Sylvia borin, Larus canus, Larus ridibundus, Larus 

cachinnans  

• Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase și mai puțin poluante pentru 

mediu;  

• Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă;  

• Deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor 

sălbatice  din afara amplasamentului este interzisă;  

• Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza impactul asupra 

terenului (ex: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunea și forma exactă 

a obiectivelor pentru care este necesară excavarea, astfel fiind afectat un volum minim 

de sol/subsol, respectiv vegetație);  

• Deșeurile menajere provenite de la personalul de lucru, pe perioada de realizare a 

lucrărilor vor fi colectate în containere închise pentru a nu atrage animalele sălbatice 

Crex crex, Anthus campestris, Anthus pratensis, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Lanius 

minor, Lanius collurio, Sylvia nisoria, Miliaria calandra, Anas platyrhynchos 

• Se propune eliminarea vegetației în afara perioadei de reproducere a speciilor de păsări 

(1 aprilie - 15 iulie) pentru a preveni distrugerea accidentală a cuiburilor și pierderea 

pontelor;  

• Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta amplasamentul proiectului și în 

eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se vor lua măsuri de strămutare a 

acestora sau reprogramarea lucrărilor de decopertare a stratului vegetal;  

• De asemenea, orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este 

interzisă;  
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• Deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor 

sălbatice, este interzisă;  

• Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza impactul asupra 

terenului (exemplu: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunile și forma 

exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară excavarea, fiind astfel afectat un volum 

minim de sol/subsol, respectiv vegetație) 

Restul speciilor de păsări din formularul standard 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Ca măsuri generale pentru reducerea potențialelor efecte adverse asupra biodiversității în 

perioada de operare, se propun următoarele: 

• Efectuarea de controale periodice asupra componentelor sistemului de canalizare al 

instalațiilor (rigole de pluvial, rezervor, separator de hidrocarburi); 

• Monitorizarea sezonieră, în primii ani, a dezvoltării plantației din jurul platformei și 

întreprinderea acțiunilor necesare pentru îngrijirea puieților. 

Măsuri pe termen scurt 

• Se recomandă ca, înainte de începerea lucrărilor, să se inspecteze amplasamentul și să se 

pună în evidență prezența diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora, de 

exemplu prin relocarea acestora în habitatele potrivite aflate la o distanță de minim 100 

de metri de amplasamentul propus. 

Măsuri pe termen mediu și lung 

Pentru monitorizarea speciilor din zona de interes, se recomandă să se țină cont de:  

• Calendarul de monitorizare a florei și faunei pe perioada de amenajare – exploatare; 

• Cerințele specifice pentru monitorizarea speciilor în funcție de sezon; 

• Regulamentul și Planul de management aprobat al ariei naturale protejate; 

Măsuri de refacere, la dezafectare 

Nu se impun astfel de măsuri, într-un viitor previzibil, deoarece instalațiile  propuse spre realizare nu sunt 

prevăzute a fi dezafectate. 

 

12.2.9 Concluzii 

Pentru construcția viitorului Centru de Management Integrat al Deșeurilor Făgăraș/Beclean este 

necesară efectuarea de lucrări pe o suprafață de beton de aproximativ 6 ha, pe care vor fi 

amplasate instalațiile. Terenul ce urmează a fi folosit este reprezentat de o pajiște 

suprapășunată, cu valoare ecologică redusă datorat managementului actual, situat la o distanță 

de 253 m față de ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Datorită distanței relativ mare față de aria 
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protejată, precum și specificului zonei, se estimează că lucrările propuse pot avea doar un impact 

global potențial negativ nesemnificativ, din moment ce locația de interes este relativ săracă din 

punct de vedere al biodiversității, fiind folosită în principal ca zonă de tranziție, mai degrabă decât 

pentru adăpost și hrană. De asemenea, din punctul de vedere al vegetației de interes comunitar, 

aceasta nu se găsește în proximitatea amplasamentului propus.  

În plus, realizarea investițiilor la nivelul sistemului de management al deșeurilor va fi benefică 

tuturor factorilor de mediu pe termen lung, prin îmbunătățirea sistemului de gestiune a 

deșeurilor și scăderea presiunii antropice provenite din depozitările ilegale de deșeuri în spațiile 

naturale.  

Recomandările privind monitorizarea biodiversității se regăsesc la cap. 11 al prezentului 

document. 

 

 SITUL ROSPA0003 AVRIG – SCOREI – FĂGĂRAȘ  

12.3.1 Descriere sit 

Situl se află în partea nordică a Depresiunii Făgărașului (numită și Țara Făgărașului sau Țara 

Oltului), această arie depresionară fiind extinsă pe direcția sensului de curgere a Oltului, având 

un relief general domol de câmpie piemontană formată în urma unor procese de sedimentare și 

eroziune care se termină în lunca largă a Oltului. Reţeaua hidrografică a sitului este reprezentată 

de cursul mijlociu al râului Olt, care primește aici o serie întreagă de afluenți. 

Situl este important în principal pentru speciile de păsări dependente de zonele umede, atât 

pentru reproducere cât mai ales pentru formarea grupurilor de migrație și odihnă/hrănire în 

perioadele de pasaj. Această calitate a sitului se datorează poziției geografice pe cursul mijlociu 

al Oltului, la limita dintre Podișul Hârtibaciului și Munţii Făgăraș, constituindu-se ca un coridor 

ecologic care conectează Depresiunile Brașovului, Făgărașului și Câmpia Transilvaniei de sudul 

țării. Importanța ca zonă de iernare și migrație a sitului este reflectată de cele 86 de specii 

migratoare, ale căror efective în perioadele de pasaj și iernare totalizează peste 20000 de 

exemplare. Dintre acestea se evidențiază următoarele răpitoare de zi: eretele vânăt, acvila de 

munte, vulturul pescar, vânturelul de seară și șoimul călător. Desemnarea sitului a fost făcută în 

scopul conservării efectivelor populaționale a 25 de specii de păsări de interes conservativ 

european, dintre care 14 clocitoare. Speciile care se remarcă astfel prin multe perechi 

cuibăritoare pe teritoriul sitului sunt reprezentate de cristelul de câmp, barza albă, stârcul pitic, 

caprimulg, silvia porumbacă, alături de mai multe specii de ciocănitori.  

Topirea zăpezilor și ploile abundente de primăvară din Munții Făgăraș formau în trecut viituri 

care inundau întreaga luncă a Oltului. Pentru prevenirea acestor efecte distructive ale 

inundațiilor, dar și în scop energetic, au avut loc ample lucrări de îndiguire și amenajări 

hidroelectrice, prin care s-au format lacurile de acumulare de la Voila, Viștea, Arpaș, Scorei și 
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Avrig. Aceste luciuri de apă întinse, alături de zonele umede adiacente, reprezintă puncte de 

maximă concentrare avifaunistică. 

 

12.3.2 Descrierea habitatelor și speciilor  

În cele ce urmează se va face o descriere pe scurt a speciilor de păsări din cadrul sitului asupra 

cărora proiectul ar putea manifesta un potențial impact. 

Având în vedere numărul mare de păsări în sit, se va opta pentru descrierea doar unei specii 

reprezentative pentru o anumită tipologie de păsări asupra căreia impactul este similar. 

Circus aeruginosus – erete de stuf 

Eretele de stuf este o specie caracteristică zonelor umede în care abundă stuful. Lungimea 

corpului este de 43-55 cm şi greutatea de 500-700 g, femelele fiind mai mari. Anvergura aripilor 

este cuprinsă între 115-140 cm, fiind cel mai mare dintre ereţi. Masculul are vârful aripilor negre, 

aripile şi coada gri-argintii, iar abdomenul ruginiu. Femela este maro-ciocolatiu închis, cu capul şi 

gâtul albe-gălbui. Se hrăneşte cu păsări şi ouă, pui de iepure, rozătoare mici, broaşte, insecte mai 

mari şi uneori peşti 

Dendrocopos medius – Ciocănitoarea de stejar 

Ciocănitoarea de stejar este larg răspândită în pădurile de foioase, în special cele de stejar şi 

carpen cu arbori ajunși la maturitate. Preferă arbori de peste 100 de ani deşi proporția acestora 

este mică oriunde în Europa. Lungimea corpului este de 19,5-22 cm şi are o greutate de 50-85 g. 

Anvergura aripilor este de circa 33-34 cm. Este cu 15% mai mică decât ciocănitoarea pestriţă 

mare şi cu 40% mai mare decât ciocănitoarea pestriţă mică. Similar rudelor sale, penajul este 

alcătuit dintr-o combinaţie atractivă de alb, negru şi roşu. Comparativ cu rudele sale are cel mai 

puţin negru pe faţă. Se hrăneşte în special cu insecte şi larvele acestora din scoarţa arborilor, însă 

vara consumă şi seminţe şi fructe. Longevitatea cunoscută este de opt ani. 

Anthus campestris – fâsă de câmp 

Fâsa de câmp este caracteristică zonelor deschise și aride nisipoase cu vegetație joasă. Apare şi 

în zone artificiale cum sunt carierele, alteori fiind alese teritorii cu tufișuri și copaci de pe care își 

înalță cântecul. În Europa apare până la altitudini de 450 m, însă în Kazakhstan şi nord-vestul 

Africii este prezentă la înălțimi mai mari. Lungimea corpului este de 15,5-18 cm şi are o greutate 

medie de 29,5 g pentru mascul şi 28 g pentru femelă. Este cea mai mare dintre fâsele europene, 

iar forma şi silueta este asemănătoare codobaturii. Anvergura aripilor este de 25-28 cm. Adulții 

au înfățișare similară. Penajul de culoarea nisipului este pal şi cu puține dungi. Se hrănește cu 

insecte și semințe. Longevitatea maximă cunoscută este de cinci ani. 

Asio flammeus – Ciuf de câmp 
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Ciuful de câmp este caracteristic zonelor deschise reprezentate de păşuni, stufărişuri, mlaştini şi 

terenuri agricole. Este o bufniţă de talie medie. Lungimea corpului este de 33-40 cm şi are o 

greutate de 206-475 g. Femela este mai mare decât masculul. Aripile sunt lungi şi înguste, cu o 

anvergură de circa 90-105 cm. Adulţii au înfăţişare similară, însă penajul masculului este mai 

deschis. Capul este relativ mic, iar ochii galbeni sunt mărginiţi de pete negre. Penajul este galben-

maroniu. Se hrăneşte cu rozătoare, iepuri, lilieci, păsări şi insecte 

Anas acuta – rață sulițar 

Este o specie migratoare în toată partea nordică a arealului său, dar există și câteva populații 

sedentare în emisfera sudică. Ajung în cartierele de iernare în cursul lunii noiembrie și le părăsesc 

în cursul lunii aprilie. Deseori migrează în perechi, alăturându-se altor specii de rațe. În perioada 

de cuibărit această specie preferă habitatele continentale acvatice, cu apă dulce sau sărată de 

mică adâncime, care sunt deschise și sunt situate de obicei în zone de joasă altitudine, de pajiște, 

tundră sau stepă; aceste ape au de obicei o productivitate mare sau medie. În perioada de iarnă, 

specia staționează în zone de coastă ferite, delte, estuare și terenuri inundate, lagune și lacuri 

care au în apropiere terenuri agricole. Hrana raței sulițar este compusă din materie vegetală 

acvatică (frunze sau alge) și hrană de natură animală (insecte, moluște, crustacee și alte 33 

nevertebrate, uneori amfibieni sau pești de talie mică). Hrana de natură vegetală are o pondere 

mai mică și constă din semințe, rădăcini și rizomi. Este o specie preponderant diurnă. 

12.3.3 Justificare dacă planul propus nu are legătură cu management ariei 

naturale protejate 

Planul propus nu are legătură directă cu managementul siturilor Natura 2000 ROSCI0132, 

ROSPA0003 și ROSPA0099 și nu se va suprapune cu teritoriul ariilor protejate, amplasamentul 

propus aflându-se la distanțele de 507,5 m de primele două situri, respectiv 253 m de ultimul. 

În situația neimplementării PJGD, biodiversitatea este potențial afectată ca urmare a creșterii 

suprafețelor de depozitare a deșeurilor, în lipsa facilităților de tratare. Totodată, posibila apariție 

a unor spații de depozitare temporară a deșeurilor și depozitarea necontrolată a acestora pot 

constitui surse de presiune asupra ecosistemelor terestre și acvatice. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor la ora actuală, impactul negativ asupra ecosistemelor și a 

biosferei, se estimează prin intermediul poluanților gazoși rezultați în urma proceselor 

fermentative ce se desfășoară la nivelul masei de deșeuri colectate în depozitele neconforme 

actuale, dar și prin contactul direct al plantelor și animalelor cu aceste deșeuri menajere (dacă sunt 

abandonate ilegal în diferite zone, chiar și pe teritoriul ariilor protejate). Din cauza faptului că se 

valorifică o cantitate redusă a deșeurilor (1% în mediul rural și 5% în mediul urban), se va menține 

presiunea de exploatare a resurselor naturale cu efecte negative directe asupra habitatelor 

naturale și a speciilor de interes comunitar. Mai mult decât atât, gestionarea deficitară actuală a 

deșeurilor produce un impact negativ asupra factorilor de mediu abiotici (apă, aer, sol, subsol) din 

proximitatea instalațiilor existente sau a eventualelor zone de stocare temporară a deșeurilor.  
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Pentru ca presiunea depozitării necontrolate a deșeurilor să fie semnificativ redusă sau chiar 

înlăturată, este necesară adoptarea unui sistem integrat de management al deșeurilor. Parte a 

acestui sistem este reprezentată de obiectul planului propus, anume instalarea Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor de la Beclean. Astfel, în mod indirect, implementarea planului 

va aduce beneficii inclusiv managementului siturilor menționate. 

 

12.3.4 Estimarea impactului potențial al planului asupra speciilor și habitatelor 

din aria naturală protejată de interes comunitar 

În vederea atingerii țintelor și obiectivelor actuale din legislație, se propune realizarea unui sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Brașov. Conform alternativei recomandate, se 

va realiza unui Centrul de Management Integrat al Deșeurilor în extravilanul comunei Beclean.  

Pentru construcția viitoarelor instalații este necesară efectuarea de lucrări pe o suprafață de 

aproximativ 6 ha, pe care vor fi amplasate construcțiile. Terenul ce urmează a fi folosit este 

reprezentat de o pajiște suprapășunată, unde au fost identificate și câteva suprafețe acoperite 

de tufărișuri. Activitatea de suprapășunat reduce calitatea ecologică a pășunii. Locația propusă 

se situează la distanța de 507,5 metri de siturile Natura 2000 ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin – 

Hârtibaciu și ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș și la o distanță de 253 m față de ROSPA0099 

Podișul Hârtibaciului. Datorită distanței relativ mari față de ariile protejate, precum și specificului 

zonei, se estimează că lucrările propuse pot avea doar un impact global potențial negativ 

nesemnificativ, deoarece locația de interes este relativ săracă din punctul de vedere al 

biodiversității, fiind folosită în principal ca zonă de tranziție, mai degrabă decât pentru adăpost 

și hrană. În cele ce urmează este descris pe larg impactul potențial fără aplicarea măsurilor de 

prevenire și reducere, precum și impactul rezidual, alături de lista măsurilor specifice și 

calendarul monitorizării. 

12.3.5 Impact rezidual 

În ceea ce privește potențialul impact rezidual, acesta se estimează ca fiind nesemnificativ în 

cazul tuturor habitatelor și speciilor, datorat implementării măsurilor de prevenire și reducere a 

impactului negativ. 

Pentru habitatul 92A0, potențialul impact negativ nesemnificativ ce ar putea rezulta în urma 

manipulării pământului, prin acoperirea parțială a aparatul foliar al plantelor și arborilor de către 

emisiile și pulberile ajunse în aer și dispersate la distanțe mari s-ar menține pe perioada realizării 

lucrărilor, însă ar fi diminuat prin respectarea măsurilor recomandate. Pentru reducerea cantității 

de pulberi din perioada de funcționare, se propune realizarea unei plantații de arbori la exteriorul 

amplasamentului stației. Pe perioada de funcționare a investiției, efectele resimțite vor fi mult 

reduse, prin realizarea plantației după dezvoltarea puieților, și se vor manifesta doar în cazul în 
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care vremea este secetoasă, cu o viteză crescută a vântului. În plus, impactul este reversibil și 

intermitent, plantele fiind spălate de ploi.  

În cazul speciilor de amfibieni, respectarea măsurii privind desfășurarea lucrărilor de decopertare 

și excavare în timpul iernii, după încetarea activității amfibienilor și reptilelor și modificarea 

completă a amplasamentului (exp. înlăturarea completă a vegetației, decopertarea stratului 

superficial al solului, îngrădirea amplasamentului etc.) până în luna martie, când reîncepe 

activitatea herpetofaunei, se va asigură ca zona nu va mai permite o eventuală colonizare a 

amplasamentului în următorul sezon de reproducere.  

Dacă se respectă măsurile privind limitarea lucrărilor doar pe timpul zilei și utilizarea luminilor de 

tip LED îndreptate în jos, pentru luminarea amplasamentului pe timp de noapte se preconizează 

că impactul rezidual asupra speciilor de lilieci este neglijabil. 

Singurele impacturi potențial negativ nesemnificative reziduale sunt reprezentate de cele 

provenite în perioada de funcționare a instalațiilor de pe amplasament prin zgomotele, vibrațiile 

și noxele emise precum și coliziunea între autogunoiere și speciile protejate. Însă, prin realizarea 

plantației, devine posibilă readaptarea faunei locale la noile condiții, astfel că pe termen lung (5-

10 ani) ar putea chiar să se ajungă la impact neutru. De asemenea, se estimează că traficul în 

zonă nu va crește considerabil, rata coliziunilor înregistrând cel mai probabil o creștere aproape 

neglijabilă. 

În tabelul nr. 12.3-1 este descris, într-o formă simplificată, impactul planului asupra obiectivelor 

de conservare ale speciilor și habitatelor desemnate pentru situl ROSPA0003 Avrig – Scorei _ 

Făgăraș. Evaluarea completă a impactului asupra parametrilor ce determină starea de conservare 

a speciilor și habitatelor, conform Circularei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 

4654/02.07.2020, se găsește în Anexa 3 al prezentului document 
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Tabel 12.3Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor desemnate pentru situl ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului 

Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș 

1 Egretta alba Negativ nesemnificativ 

Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase și mai puțin poluante 

pentru mediu; Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile 

ciclului lor biologic este interzisă; Deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de 

reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice  din afara amplasamentului este 

interzisă; Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza 

impactul asupra terenului (exp: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de 

dimensiunea și forma exactă a obiectivelor pentru care este necesară excavarea, 

astfel fiind afectat un volum minim de sol/subsol, respectiv vegetație); Deșeurile 

menajere provenite de la personalul de lucru, pe perioada de realizare a lucrărilor 

vor fi colectate în containere închise pentru a nu atrage animalele sălbatice 

Negativ nesemnificativ 

2 Ciconia ciconia Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

3 Dendrocopos medius Negativ nesemnificativ Fără impact 

4 Dendrocopos syriacus Negativ nesemnificativ Fără impact 

5 Dryocopus martius Negativ nesemnificativ Fără impact 

6 Picus canus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

7 Jynx torquilla Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

8 Upupa epops Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

9 Oriolus oriolus Negativ nesemnificativ Fără impact 

10 Phoenicurus ochruros Negativ nesemnificativ Fără impact 

11 Phylloscopus collybita Negativ nesemnificativ Fără impact 

12 Saxicola rubetra Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

13 Phylloscopus sibilatrix Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

14 Streptopelia turtur Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

15 Sylvia atricapilla Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 
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Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

16 Sylvia communis Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

17 Sylvia curruca Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

18 Turdus merula Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

19 Turdus philomelos Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

20 Anthus trivialis Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

21 Anthus spinoletta Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

22 Fringilla montifringilla Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

23 Motacilla cinerea Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

24 Phylloscopus trochilus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

25 Prunella modularis Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

26 Regulus regulus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

27 Turdus pilaris Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

28 Turdus viscivorus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

29 Carduelis cannabina Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

30 Carduelis carduelis Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

31 Carduelis chloris Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

32 Carduelis spinus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

33 Sturnus vulgaris Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 
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Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

34 Corvus monedula Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

35 Garrulus glandarius Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

36 Troglodytes troglodytes Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

37 Sylvia borin Negativ nesemnificativ Fără impact 

38 Larus canus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

39 Larus ridibundus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

40 Larus cachinnans Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

1 Alauda arvensis Negativ nesemnificativ 

Se propune eliminarea vegetației în afara perioadei de reproducere a speciilor de 

păsări (1 aprilie - 15 iulie) pentru a preveni distrugerea accidentală a cuiburilor și 

pierderea pontelor; Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta 

amplasamentul proiectului și în eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se 

vor lua măsuri de strămutare a acestora sau reprogramarea lucrărilor de 

decopertare a stratului vegetal; De asemenea, orice formă de recoltare, capturare, 

ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în 

oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; Deteriorarea și/sau 

distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, este 

interzisă; antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza 

impactul asupra terenului (exemplu: excavațiile vor fi executate cât mai aproape 

de dimensiunile și forma exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară 

excavarea, fiind astfel afectat un volum minim de sol/subsol, respectiv vegetație) 

Negativ nesemnificativ 

2 Crex crex Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

3 Anthus campestris Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

4 Anthus pratensis Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

5 Caprimulgus europaeus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

6 Lullula arborea Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

7 Lanius minor Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

8 Lanius collurio Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

9 Sylvia nisoria Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

10 Emberiza hortulana Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

11 Miliaria calandra Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 
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Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

12 Motacilla alba Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

13 Anas platyrhynchos Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

14 Lanius excubitor Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

15 Cuculus canorus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 
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12.3.6 Impact cumulat 

Singura viitoare investiție identificată în proximitatea amplasamentului propus este reprezentată 

de realizarea unor lucrări de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană, necesare 

pentru respectarea măsurii propuse în PMBH Olt. Aceasta este necesară deoarece corpul de apă 

Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila, RORW8.1_B6 este clasificat ca 

puternic modificat, cu potențial ecologic moderat. 

Însă având în vedere distanța dintre amplasamentul de 5 ha și cursul de apă, se poate afirma 

faptul că realizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, conform propunerii, nu 

influențează implementarea măsurilor de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană 

și nici nu constituie un factor suplimentar de presiune asupra corpului de apă aflat în stare 

ecologică moderată. Astfel, nu s-a identificat nicio formă de impact cumulat în zona propusă. 

 

12.3.7 Măsuri de reducere / prevenire a impactului potențial 

În materie de măsuri constructive și organizatorice, pentru etapa de realizare a lucrărilor se 

recomandă următoarele: 

• utilitățile la frontul de lucru să se asigure fără lucrări suplimentare; 

• alimentarea cu energie electrică se va face de la rețele existente sau de la un generator 

mobil; 

• alimentarea cu apă să se asigure de la rețele existente sau în sistem îmbuteliat; 

• fiecare punct de lucru/organizare de șantier să fie dotat cu toalete ecologice mobile; 

beneficiarii vor asigura întreținerea acestora și vidanjarea regulată a lor, prin intermediul 

unei firme specializate 

• fronturile de lucru să se marcheze cu benzi reflectorizante și delimitate strict pentru a nu 

se extinde nejustificat în suprafețele învecinate; 

• circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului 

(drumuri de acces, drumuri tehnologice) să fie evitată, în scopul minimizării impactului 

asupra speciilor de importanță comunitară; 

• să se aleagă cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de 

ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute; 

• să se achiziționeze și să se alimenteze utilajele cu combustibilii corespunzători din punct 

de vedere calitativ la stații specializate; 

• lucrările de întreținere a utilajelor să se realizeze în spații special amenajate conform 

prevederilor legale, pentru prevenirea poluării apelor și solului; 

• să se efectueze în mod revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 

• deșeurile să fie evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară să se 

realizeze la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate; deșeurile provenite 

din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia; 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

373 

• să se aibă în vedere restrângerea la minimul posibil a suprafețelor ocupate de organizarea 

de șantier; 

Toate măsurile propuse conduc la prevenirea apariției punctelor de poluare în apă sau pe sol, cât 

și la menținerea efectelor proiectului în zonele permise de lucrări, fără a se extinde nejustificat 

în afara acestora. 

Ca măsurile generale pentru prevenirea și/sau reducerea oricăror potențiale efecte 

semnificative adverse asupra biodiversității, pentru etapa de realizare a lucrărilor se propun 

următoarele:  

• reconstrucția ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale sau 

a organizărilor de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante specifice zonei; 

• pentru reducerea nivelului de vibrații, zgomote și noxe ajunse în zona ripariană a Oltului, 

unde ar putea deranja fauna autohtonă, precum și pentru atenuarea dispersiei pulberilor 

și emisiilor în atmosferă și oferirea unui plus estetic amplasamentului, se propune 

plantarea unei perdele forestiere tip bandă, de 5 m lățime, pe întreaga lungimea a limitei 

acestuia. Pentru realizarea plantației se recomandă utilizarea speciilor din flora 

autohtonă, compatibile cu sau specifice habitatului 92A0, precum Ulmus laevis (velniș) și 

Fraxinus angustifolia (frasin de câmp), în stratul arborescent și Crataegus monogyna 

(păducel), Rosa canina (măceș), Prunus spinosa (porumbar), Cornus sanguinea (sânger), 

Viburnum opulus (călin), Euonymus europaeus (salbă moale) sau Frangula alnus (crușin), 

în stratul arbustiv; 

• în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activității, să se 

întreprindă măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare și să fie 

anunțate autoritățile responsabile cu protecția mediului; 

• să fie interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

• să fie interzisă deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a 

păsărilor și mamiferelor sălbatice;  

• să nu se depoziteze deșeurile menajere în locuri în care pot avea acces animalele 

sălbatice; 

• în cadrul perioadelor sensibile (ex: 15 martie – 15 iulie, perioada de reproducere a 

amfibienilor), personalul care va desfășura lucrările să limiteze folosirea 

utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

• personalul să nu se îndepărteze de frontul de lucru; 

• la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere sau 

păsări, aceștia să fie lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona să fie asigurată pentru 

a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. 

Dacă se va constata că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic 
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cervidelor) sau rănit, se recomandă contactarea organizațiilor care au ca obiect de 

activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform ANPM; 

• recipientele cu substanțe lichide să fie acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

• săpăturile să se realizeze strict după proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

• iluminarea pe timp de noapte să se facă numai în zona de organizare de șantier, cu 

dispozitive LED cu fasciculul îndreptat în jos pentru a nu atrage speciile nocturne de 

nevertebrate. 

Măsuri specifice pentru etapa de realizare a lucrărilor 

Egretta alba, Ciconia ciconia, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, 

Picus canus, Jynx torquilla, Upupa epops, Oriolus oriolus, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus 

collybita, Saxicola rubetra, Phylloscopus sibilatrix, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia 

communis, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Anthus trivialis, Anthus 

spinoletta, Fringilla montifringilla, Motacilla cinerea, Phylloscopus trochilus, Prunella 

modularis, Regulus regulus, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Carduelis cannabina, Carduelis 

carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Sturnus vulgaris, Corvus monedula, Garrulus 

glandarius, Troglodytes troglodytes, Sylvia borin, Larus canus, Larus ridibundus, Larus 

cachinnans  

• Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase și mai puțin poluante pentru 

mediu;  

• Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă;  

• Deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor 

sălbatice  din afara amplasamentului este interzisă;  

• Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza impactul asupra 

terenului (ex: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunea și forma exactă 

a obiectivelor pentru care este necesară excavarea, astfel fiind afectat un volum minim 

de sol/subsol, respectiv vegetație);  

• Deșeurile menajere provenite de la personalul de lucru, pe perioada de realizare a 

lucrărilor vor fi colectate în containere închise pentru a nu atrage animalele sălbatice 

Alauda arvensis, Crex crex, Anthus campestris, Anthus pratensis, Caprimulgus europaeus, 

Lullula arborea, Lanius minor, Lanius collurio, Sylvia nisoria, Emberiza hortulana, Miliaria 

calandra, Motacilla alba, Anas platyrhynchos, Lanius excubitor 

• Se propune eliminarea vegetației în afara perioadei de reproducere a speciilor de păsări 

(1 aprilie - 15 iulie) pentru a preveni distrugerea accidentală a cuiburilor și pierderea 

pontelor;  
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• Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta amplasamentul proiectului și în 

eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se vor lua măsuri de strămutare a 

acestora sau reprogramarea lucrărilor de decopertare a stratului vegetal;  

• De asemenea, orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este 

interzisă; Deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a 

păsărilor sălbatice, este interzisă;  

• Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza impactul asupra 

terenului (exemplu: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunile și forma 

exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară excavarea, fiind astfel afectat un volum 

minim de sol/subsol, respectiv vegetație) 

Restul speciilor de păsări din formularul standard 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

 

Ca măsuri generale pentru reducerea potențialelor efecte adverse asupra biodiversității în 

perioada de operare, se propun următoarele: 

• Efectuarea de controale periodice asupra componentelor sistemului de canalizare al 

instalațiilor (rigole de pluvial, rezervor, separator de hidrocarburi); 

• Monitorizarea sezonieră, în primii ani, a dezvoltării plantației din jurul platformei și 

întreprinderea acțiunilor necesare pentru îngrijirea puieților. 

Măsuri pe termen scurt 

• Se recomandă ca, înainte de începerea lucrărilor, să se inspecteze amplasamentul și să se 

pună în evidență prezența diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora, de 

exemplu prin relocarea acestora în habitatele potrivite aflate la o distanță de minim 100 

de metri de amplasamentul propus. 

Măsuri pe termen mediu și lung 

Pentru monitorizarea speciilor din zona de interes, se recomandă să se țină cont de:  

• Calendarul de monitorizare a florei și faunei pe perioada de amenajare – exploatare; 

• Cerințele specifice pentru monitorizarea speciilor în funcție de sezon; 

• Regulamentul și Planul de management aprobat al ariei naturale protejate; 

Măsuri de refacere, la dezafectare 

Nu se impun astfel de măsuri, într-un viitor previzibil, deoarece instalațiile  propuse spre realizare nu sunt 

prevăzute a fi dezafectate. 
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12.3.8 Concluzii 

Pentru construcția viitorului Centru de Management Integrat al Deșeurilor Făgăraș/Beclean este 

necesară efectuarea de lucrări pe o suprafață de beton de aproximativ 6 ha, pe care vor fi 

amplasate instalațiile. Terenul ce urmează a fi folosit este reprezentat de o pajiște 

suprapășunată, cu valoare ecologică redusă datorat managementului actual, situat la o distanță 

de 507,5 metri de siturile Natura 2000 ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș. Datorită distanței 

relativ mare față de aria protejată, precum și specificului zonei, se estimează că lucrările propuse 

pot avea doar un impact global potențial negativ nesemnificativ, din moment ce locația de interes 

este relativ săracă din punct de vedere al biodiversității, fiind folosită în principal ca zonă de 

tranziție, mai degrabă decât pentru adăpost și hrană. De asemenea, din punctul de vedere al 

vegetației de interes comunitar, aceasta nu se găsește în proximitatea amplasamentului propus.  

În plus, realizarea investițiilor la nivelul sistemului de management al deșeurilor va fi benefică 

tuturor factorilor de mediu pe termen lung, prin îmbunătățirea sistemului de gestiune a 

deșeurilor și scăderea presiunii antropice provenite din depozitările ilegale de deșeuri în spațiile 

naturale.  

Recomandările privind monitorizarea biodiversității se regăsesc la cap. 11 al prezentului 

document. 

 

 SITUL ROSCI0132 OLTUL MIJLOCIU – CIBIN – HÂRTIBACIU  

12.4.1 Descriere sit 

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor 

nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca 

parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Situl Oltul Mijlociu - Cibin – Hârtibaciu are o suprafață de 2910.50 ha și este situat în mare parte 

pe cursul râurilor Olt, Cibin și Hârtibaciu din Județele Brașov, Sibiu și Vâlcea. Se suprapune cu 

ariile protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSPA0003 Avrig – Scorei - Făgăraș. Din punct 

de vedere geologic sunt specifice nisipurile, pietrișurile, argilele și marnele. Altitudinile variază 

între 300 și 600 m. 

Situl se încadrează în climat temperat-continental specific dealurilor joase, unde temperaturile 

medii anuale sunt de 8-9 ºC. Luna cea mai caldă este iulie, când temperatura medie ajunge la 21 

ºC, iar cea mai rece este ianuarie, cu o medie de –3ºC. Cantitatea medie anuală a precipitațiilor 

depășește 600 mm, cu valori minime în februarie și maxime în iunie, iar numărul zilelor de îngheț 

într-un an este de circa 120. Situl se află în bazinul hidrologic al Oltului Mijlociu.  
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Vegetația din sit este foarte bogată și variată ca urmare a extinderii mari a sitului și a multitudinii 

tipurilor de habitate. Cea mai mare diversitate de specii de plante este pe Oltul Mijlociu, unde se 

găsesc specii iubitoare de umezeală, fiind astfel identificate aici peste 105 comunități acvatice și 

palustre. Conform Formularului standard situl adăpostește două habitate de interes conservativ 

9110 și 4060, iar în urma studiilor de fundamentare a planului de management, niciunul din 

habitate nu a fost identificat, în schimb fiind identificat în plus habitatul 92A0 Zăvoaie cu Salix 

alba și Populus alba cu o suprafață de 13,67 ha. 

Situl a fost desemnat și pentru protecția a unor specii de faună de interes comunitar. Corpurile 

de apă de pe cuprinsul sitului constituie habitat pentru Lutra lutra (vidră), Castor fiber (castor) și 

herpetofaună. Alături de acestea, pe suprafața ariei protejate se găsește un număr de specii de 

lilieci: Myotis myotis (liliac comun), Myotis blythii (syn. oxygnathus – liliac comun mic), Myotis 

emarginatus, Myotis dasycneme, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii (liliac cu urechi 

mari), Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu potcoavă), Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare 

cu potcoavă), Barbastella barbastellus (liliac cârn). ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 

este unul dintre puținele situri desemnate pentru Emys orbicularis (țestoasă de apă europeană). 

De asemenea, zona este de importanță majoră și pentru protecția indivizilor de Bombina 

variegata (izvoraș de baltă cu burta galbenă), Triturus cristatus (triton cu creastă). Datorită 

specificului sitului, acesta este desemnat și pentru protecția unei mari varietăți de specii de pești: 

Aspius aspius, Barbus petenyi/Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Romanogobio (Gobio) kessleri, 

Romanogobio uranoscopus, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia balcanica, 

Zingel streber, Zingel zingel. Speciile de nevertebrate protejate sunt, de asemenea, specifice 

râurilor sau vegetației ripariene din râuri: Anisus vorticulus, Chilostoma banaticum, Coenagrion 

ornatum, Ophiogomphus cecilia, Unio crassus. 

12.4.2 Descrierea habitatelor și speciilor  

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 

Este un habitat asemănător cu 91E0* care înglobează toate pădurile galerii de luncă de pe râuri 

interioare, habitatul 92A0 include pădurile de plop alb și salcie albă de pe solurile aluviale ale 

râurilor mari. Alături de aceste specii dominante, mai apar salcia comună, plopul negru, frasinul 

danubian, velniș, și jugastru, iar vegetația ierboasă este reprezentată de specii cu habitus înalt, 

cum sunt: pălămida de apă, trestia, papura cu frunza îngustă și lată, toporașul de apă, specii de 

rogoz și altele. 

Myotis myotis - liliac comun mare 

Este una dintre cele mai mari specii de chiroptere din Europa (67-80 mm, lungime cap + trunchi). 

Are o largă distribuție în România, putând fi întlnit vara inclusiv la altitudinea de 2000 m ASL. 

Suportă variații mai mari de temperatură în cazul alegerii hibernaculelor (7-12 oC și umiditate 

crescută). Au fost găsiți indivizi care hibernau inclusiv la -4 oC și umiditate relativă a aerului 50%. 

Vânează în pădurile de foioase mai rare, în pășuni sau zone cu tufărișuri rare, la 0,5-10 m față de 
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sol. Preferă insectele de dimensiuni mai mari. Vânează inclusiv prin ascultare pasivă, orientându-

se după sunetul prăzii.   

Myotis blythii - liliacul comun mic 

Este asemănător cu liliacul comun, specie cu care în multe cazuri formează colonii mixte. Dacă 

originar aveau ca adăpost peșterile, în prezent utilizează coloniile de maternitate în poduri, 

turnuri, dar și peșteri. Preferă adăposturile întunecoase, iar în cazul coloniilor mai mari, preferă 

adăposturile cu mai multe intrări și de dimensiuni mai mari. Pot intra în adăpost în zbor, dar și 

prin cățărare.  

Bombina bombina - Izvorașul/buhaiul de baltă cu burta roșie 

Este o specie de broască permanent acvatică și se poate observa în sezonul cald în orice 

acumulare de apă, permanentă sau temporară. Preferă bălțile de la șes. În zonele în care apar 

brusc zone de deal sau submontane, apare în asociere cu Bombina variegata, existând chiar 

posibilitatea hibridării celor 2 specii de Bombina: variegata și bombina. În timpul zilei, plutește la 

suprafața apei, iar în caz de pericol, se afundă în mâlul bălții sau părăsește balta. În același timp, 

dacă este capturată, își etalează abdomenul colorat galben,portocaliu sau chiar roșu care exprimă 

toxicitate. Asemănătoare buhaiului de baltă cu burta roșie, coloritul dorsal este cenușiu-verde 

închis, cu numeroase verucozități (fără spin în vârf). Pupila este cordiformă. 

Triturus cristatus - triton cu creastă 

Tritonul cu creastă se găsește în cea mai mare parte a Europei, iar din România lipsește doar din 

Dobrogea și din Delta Dunării, unde este înlocuit de Triturus dobrogicus (fostul Triturus cristatus 

dobrogicus). Preferă bazinele stătătoare mai mari cu vegetație palustră bogată pe care tritonul 

le folosește ca să se ascundă. Ca altitudini, îl găsim între 100-1900 m. Coloritul este brun-închis și 

negru dorsal, pe flancuri cu multe puncte albe. Masculii în perioada de rut prezintă o creastă 

dorsală înaltă, zimțată care se întinde din zona occipitală până în vârful cozii, lipsind doar în zona 

lombară. Ventral, au multe pete negre pe fond galben care lipsesc în zona gușii. Femelele nu au 

creastă. Triturus cristatus se găsește în apă între lunile martie-iunie, dar unele exemplare rămân 

tot timpul anului. Din iunie părăsește apa, dar rămâne în preajma ei și își desfășoară activitatea 

pe timp de noapte. Hibernează pe uscat. Femela depune între 60 și 200 de ouă pe plantele 

submerse sau care alcătuiesc substratul.   

Cea mai mare specie de triton de pe teritoriul Europei, este și cea mai periclitată. Are nevoie de 

bălți mari, cu vegetație submersă pentru a-i oferi protecție. Specia are în general colorit negru 

dorsal și galben cu pete negre ventral. Pe flancuri prezintă pete albe. Dimorfismul sexual se 

traduce în cazul tritonului cu creastă cu o creastă mare dorsal, care pleacă din zona occipitală și 

ajunge până în vârful cozii, lipsind din zona lombară. 

Emys orbicularis – Țestoasa de apă europeană 
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Este singura specie de apă de țestoasă din România. Preferă apele stătătoare și ușor curgătoare, 

curate.  Are un colorit verzui-măsliniu, cu pete galbene. Lungimea carapacei poate ajunge la 17 

cm și are o formă hidrodinamică. Plastronul este galben deschis sau roșcat, uneori cafeniu sau 

complet negru. Coada are solzi așezați în verticil, mai mult sau mai puțin proeminenți.Femela 

depune ponta în mai-iunie, puii eclozând în 3 luni, dar depinde și de căldura solului. 

Barbus petenyi/Barbus meridionalis - moioagă 

Este un pește care preferă apele curgătoare, cu locuri bogate în aluviuni și pietre. Poate ajunge 

la 20-27 cm lungime și o greutate medie de 300-400 g, maxim 1.5 kg. Dorsal, culoarea este brun-

ruginie, cu nuanțe mai închise pe spate și pete de diferite mărimi și nuanțe. Lateralele sunt 

galbene, iar ventral are culoare argintie. Se hrănește cu larve de insecte, viermi, crustacee sau 

resturi vegetale. 

Cobitis taenia - zvârlugă 

Este o specie bentonică, cu forma corpului cilindrică, cu un colorit alb-gălbui, cu pete dorsale mici 

și dreptunghiulare. Se hrănește cu alge, viermi și larve de insecte, pe care le culege din stratul 

bentonic, lucru demonstrat și de prezența mustăților. În scopul determinării speciei, perechea a 

III-a de mustăți este cea mai lungă. 

Romanogobio (Gobio) kessleri - petroc 

Petrocul este o specie de pește reofilă, care preferă râurile adânci și line de șes, cu o viteză a apei 

de 45-65 cm/s, până la 95 cm/s. Forma peștelui este tipic bentonică, cu corpul fusiform, gros și 

capul masiv. Consumă diatomee și nevertebrate mici psamofile. 

Pelecus cultratus - săbiță 

Ciprinid de talie medie (25- 35 cm, rar 50 cm), cu corp alungit şi mult comprimat lateral. Gura are 

poziție superioară și este mică în raport cu segmentele corporale. Ochii mari, sunt dispuşi în 

jumătatea anterioară a capului. . Preferă apele stătătoare şi curgătoare (specie reofilstagnofilă). 

Rhodeus sericeus amarus - boarță 

Este un pește care preferă apele dulci, line sau chiar stătătoare, apărând în cursul râurilor mai 

mult în brațele moarte. Depinde de distribuția scoicilor din genurile Unio sau Anodonta, în care 

boarca va depune ponta în camera branhială a lor. Este o specie ierbivoră, consumând în mare 

parte alge filamentoase, resturi de plante superioare și detritus. 

Sabanejewia balcanica - zvârluga aurie 

Peștele se găsește în râurile adânci de șes, cu substrat nisipos sau pietros, fiind o specie bentonică 

ce preferă să se ascundă. Coloritul general al corpului este violaceu, cu pete laterale mari, 5-8 la 

număr. 

Zingel zingel - fusar mare 
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Este o specie mai mare decât fusarul, cu care se aseamănă la colorit și forma corpului. Ajunge la 

o lungime de 48 cm și o greutate de aproximativ 400 g. Preferă râurile mari și adânci, cu substrat 

format din pietriș, nisip sau argilă. Consumă crustacee, viermi, efemeroptere, dar și icre și puiet 

de pește. 

12.4.3 Justificare dacă planul propus nu are legătură cu management ariei 

naturale protejate 

Planul propus nu are legătură directă cu managementul sitului Natura 2000 ROSCI0132, nu se va 

suprapune cu teritoriul ariei protejate, amplasamentul propus aflându-se la distanțele de 507,5 

m de sit. 

În situația neimplementării PJGD, biodiversitatea este potențial afectată ca urmare a creșterii 

suprafețelor de depozitare a deșeurilor, în lipsa facilităților de tratare. Totodată, posibila apariție 

a unor spații de depozitare temporară a deșeurilor și depozitarea necontrolată a acestora pot 

constitui surse de presiune asupra ecosistemelor terestre și acvatice. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor la ora actuală, impactul negativ asupra ecosistemelor și a 

biosferei, se estimează prin intermediul poluanților gazoși rezultați în urma proceselor 

fermentative ce se desfășoară la nivelul masei de deșeuri colectate în depozitele neconforme 

actuale, dar și prin contactul direct al plantelor și animalelor cu aceste deșeuri menajere (dacă sunt 

abandonate ilegal în diferite zone, chiar și pe teritoriul ariilor protejate). Din cauza faptului că se 

valorifică o cantitate redusă a deșeurilor (1% în mediul rural și 5% în mediul urban), se va menține 

presiunea de exploatare a resurselor naturale cu efecte negative directe asupra habitatelor 

naturale și a speciilor de interes comunitar. Mai mult decât atât, gestionarea deficitară actuală a 

deșeurilor produce un impact negativ asupra factorilor de mediu abiotici (apă, aer, sol, subsol) din 

proximitatea instalațiilor existente sau a eventualelor zone de stocare temporară a deșeurilor.  

Pentru ca presiunea depozitării necontrolate a deșeurilor să fie semnificativ redusă sau chiar 

înlăturată, este necesară adoptarea unui sistem integrat de management al deșeurilor. Parte a 

acestui sistem este reprezentată de obiectul planului propus, anume instalarea Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor de la Beclean. Astfel, în mod indirect, implementarea planului 

va aduce beneficii inclusiv managementului siturilor menționate. 

 

12.4.4 Estimarea impactului potențial al planului asupra speciilor și habitatelor 

din aria naturală protejată de interes comunitar 

În vederea atingerii țintelor și obiectivelor actuale din legislație, se propune realizarea unui sistem 

de management integrat al deșeurilor în județul Brașov. Conform alternativei recomandate, se 

va realiza unui Centrul de Management Integrat al Deșeurilor în extravilanul comunei Beclean.  

Pentru construcția viitoarelor instalații este necesară efectuarea de lucrări pe o suprafață de 

aproximativ 6 ha, pe care vor fi amplasate construcțiile. Terenul ce urmează a fi folosit este 
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reprezentat de o pajiște suprapășunată, unde au fost identificate și câteva suprafețe acoperite 

de tufărișuri. Activitatea de suprapășunat reduce calitatea ecologică a pășunii. Locația propusă 

se situează la distanța de 507,5 metri de situl Natura 2000 ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin – 

Hârtibaciu. Datorită distanței relativ mari față de ariile protejate, precum și specificului zonei, se 

estimează că lucrările propuse pot avea doar un impact global potențial negativ nesemnificativ, 

deoarece locația de interes este relativ săracă din punctul de vedere al biodiversității, fiind 

folosită în principal ca zonă de tranziție, mai degrabă decât pentru adăpost și hrană. În cele ce 

urmează este descris pe larg impactul potențial fără aplicarea măsurilor de prevenire și reducere, 

precum și impactul rezidual, alături de lista măsurilor specifice și calendarul monitorizării. 

 

12.4.5 Impact potențial 

Prin Circulara Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 4654/02.07.2020, s-a solicitat 

elaborarea obiectivelor specifice de conservare pentru ariile protejate de interes comunitar, de 

către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. În cazul siturilor ROSCI0132 Oltul Mijlociu 

- Cibin – Hârtibaciu, ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului  

acestea au fost elaborate și aprobate prin deciziile 91 din 06.04.2020, 488 din 19.10.2020 și 344 

din 21.08.2020 completată prin decizia 202 din 24.05.2021 urmând ca acestea să fie completate 

în Anexele 1-3 al acestui document, în vederea evaluării impactului asupra habitatelor și speciilor 

de interes comunitar. 

Impact potențial asupra habitatelor de interes comunitar 

Cel mai apropiat punct al ariei protejate de viitorul amplasament este reprezentat de o porțiune 

a malului drept al râului Olt, În această zonă, substratul este format majoritar din aluviosoluri, iar 

vegetația arboricolă este prezentă sub formă de pâlcuri izolate, astfel că singurul habitat dintre 

cele listate în formularul standard al ROSCI0132 a cărui prezență se poate confirma în această 

zonă pe baza informațiilor de distribuție din planul de management al ariei naturale și imaginilor 

stelitare este 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba. Însă și acest habitat se află sub formă 

fragmentară în proximitatea amplasamentului propus, neformând o comunitate bine închegată 

în această zonă. Luând în considerare distanța dintre lucrările propuse și aria protejată, singurul 

impact potențial negativ ce s-ar putea manifesta asupra speciilor de plante este nesemnificativ și 

se datorează ridicării în aer de pulberi și emisii. Executarea lucrărilor de realizare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor de la Beclean necesită manipularea pământului, în vederea 

construcției platformei de beton și componentelor instalațiilor, ceea ce reprezintă o sursă de 

emisii și pulberi, ce vor fi împrăștiate odată cu curenții de aer activi. Cu atât mai mult cu cât în 

cazul în care în timpul realizării lucrărilor viteza vântului va fi crescută, aceasta va facilita dispersia 

pe distanțe mai lungi ale acestor emisii, având în vedere că între amplasament și aria protejată 

este teren agricol deschis, lipsit de tufărișuri sau arbori. În aceste condiții, o mică parte dintre 

emisii și pulberi s-ar putea depune pe aparatul foliar al plantelor și arborilor, putându-le cauza o 
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scădere nesemnificativă a capacității de fotosinteză sau evapo-transpirație (prin blocarea 

stomatelor de pe suprafața frunzei). Însă acestea vor fi spălate de ploi, potențialul impact negativ 

fiind reversibil, iar punctul său maxim va fi resimțit doar pe perioada de realizare a lucrărilor. Pe 

perioada de funcționare a investiției se va menține într-o mai mică măsură acest potențial efect, 

datorită traficului de pe platformă și manipulării deșeurilor pentru depozitarea lor în containere. 

Cu toate acestea, emisiile și pulberile vor ajunge la vegetație doar în condițiile meteorologice 

menționate anterior. În plus, tot timpul potențialul impact este reversibil, deoarece precipitațiile 

vor spăla periodic aparatul foliar. 

În ceea ce privește celelalte habitate listate în Formularul Standard al ROSCI0132, și anume 9110, 

și 4060, asupra acestora nu s-a identificat niciun mecanism cauzal al impactului potențial, indirect 

sau direct, deoarece acestea nu se află în proximitatea amplasamentului propus. Mai mult decât 

atât, aceste habitate nici nu au fost identificate în sit în cadrul studiilor de fundamentare ale 

planului de management. 

Impact potențial asupra mamiferelor de interes comunitar  

Luând în considerare specificul zonei, se poate estima că singurele mamifere care ar putea fi 

afectate de realizarea lucrărilor propuse sunt castorul (Castor fiber) și vidra (Lutra lutra), din 

moment ce acestea depind de zona ripariană pentru hrănire și adăpost. Însă, lucrările urmează a 

fi realizate doar pe terenul menționat anterior, la o distanță considerabilă de sit, astfel că acestea 

nu vor presupune eliminarea habitatului acestor specii sau punerea în pericol a efectivelor 

populaționale. Astfel, se preconizează că nu va exista impact asupra speciilor. 

În cazul celorlalte specii de mamifere listate în Formularul Standard al ROSCI0132, și anume 

Myotis myotis (liliac comun), Myotis blythii (syn. oxygnathus – liliac comun mic), Myotis 

emarginatus, Myotis dasycneme, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii (liliac cu urechi 

mari), Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu potcoavă), Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare 

cu potcoavă), Barbastella barbastellus (liliac cârn), asupra acestora nu s-a identificat niciun 

mecanism cauzal al impactului potențial, indirect sau direct. Speciile de lilieci nu vor fi afectate 

de realizarea lucrărilor, deoarece, în zona de interes nu au fost identificate speciile în cauză cu 

două excepții, (Myotis myotis și Myotis blythii). Este posibil ca aceste specii de lilieci să survoleze 

noaptea amplasamentul în căutare de hrană însă pentru a se asigura lipsa impactului potențial 

asupra acestora, se va propune stoparea lucrărilor în perioada construcției, precum și a activității 

personalului sau a traficului cu autogunoiere în perioada de funcționare, pe timpul nopții, aceasta 

fiind intervalul de activitate al chiropterelor. 

Impact potențial asupra herpetofaunei de interes comunitar  

Deși nu există date exacte privind valoarea actuală a populațiilor de herpetofaună din situl 

ROSCI0132, în zona cea mai apropiată a ariei protejate de lucrările propuse există habitat 

favorabil speciilor Bombina variegata și Triturus cristatus  
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Bombina variegata este o specie nepretențioasă, trăiește în orice ochi de apă, permanent sau 

temporar, folosind adesea canalele de irigație ca mijloc de dispersie. Cel mai adesea se găsește 

în bălțile temporare formate de-a lungul drumeagurilor, în urma căruțelor sau a tractoarelor, și 

a bălților de pe pășuni. Ca habitate terestre preferă vegetația nativă, însă este prezentă și în 

peisaje agricole cu parcele mici de terenuri arabile. Așadar, se poate confirma prezența 

habitatului favorabil speciei în proximitatea amplasamentului. Prin urmare, o dată cu începerea 

lucrărilor, poate exista un potențial impact negativ asupra populației de Bombina variegata și 

asupra habitatului acesteia. 

Pășunea afectată de lucrări ne corespunde habitatului propice pentru specia Triturus cristatus, 

însă indivizi ai speciei pot fi surprinși de lucrările de excavare în tranzitul lor către locurile de 

înmulțire sau de hibernare.  

Impactul negativ ar putea fi cauzat de traficul ridicat al utilajelor din preajma bălților temporare, 

formate în proximitatea terenului unde urmează să fie amplasate stațiile. Intensificare traficului, 

atât al utilajelor cât și al personalului, ar putea duce la alterarea/degradarea habitatelor de 

reproducere adecvate și chiar pierderea lor. În plus, este cunoscut faptul că amfibienii pot 

parcurge distanțe de până la 500 m (Bombina sp.) -1000 m (Triturus sp.) în timpul migrațiilor de 

primăvară/toamnă (migrații din zona de hibernare spre cea de reproducere și invers), astfel că o 

organizare a lucrărilor care s-ar suprapune cu aceste migrații, ar putea crea potențiale efecte 

negative nesemnificative, ce pot consta chiar în mortalitate accidentală în cadrul zonelor umede 

temporare sau în proximitatea lor. Astfel că, în perioada de realizare a lucrărilor, se estimează 

existența unui impact potențial negativ nesemnificativ. În acest caz, pentru o evitare a 

desfășurării lucrărilor pe timpul migrației, se impune ca și măsură, decopertarea și excavarea 

terenului în perioada octombrie – martie. Astfel, nu va exista riscul de mortalitate accidentală 

datorită suprapunerii lucrărilor cu migrațiile indivizilor, iar terenul propus pentru lucrări nu se 

suprapune habitatelor optime de hibernare a speciei. În acest mod, se anulează aproape în 

totalitate impactul asupra speciei. 

Pe perioada de funcționare, ar putea exista impact datorită ajungerii din greșeală a indivizilor pe 

platformă și să crească riscul de coliziune cu personalul și cu utilajele, sau chiar datorită coliziunii 

pe drumul județean cu autogunoierele care transportă deșeurile pe platformă. Astfel se va 

propune ridicarea la marginea platformei a unor praguri de 10 cm înălțime, și amplasarea pe 

drumul județean a indicatoarelor de avertizare pentru existența amfibienilor. 

În ceea ce privește celelalte specii de herpetofaună listate în Formularul Standard al ROSCI0132, 

anume Emys orbicularis nu s-a identificat niciun mecanism cauzal al impactului potențial, indirect 

sau direct asupra acesteia, deoarece prezența acestora în proximitatea amplasamentului este 

improbabilă, nefiind îndeplinite cerințele ecologice specifice legate de habitat ale acesteia.   

Impact potențial asupra peștilor de interes comunitar  
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Un impact cu o probabilitate foarte redusă care ar putea să apară este ridicarea ratei mortalității 

juvenililor și a pontelor datorită creșterii cantității de sedimente din Olt transportate de apele 

torențiale în timpul perioadelor de excavare. Se preconizează că în perioada de decopertare a 

solului, cantitatea de sedimente transportate în Olt va crește, în special în sezonul ploios. Astfel, 

indivizii mai sensibili și pontele pot fi afectați și chiar omorâți. Însă, având în vedere debitul 

însemnat al Oltului, se estimează că impactul va fi mult atenuat. Mai mult decât atât, în general 

în sezonul ploios, nivelul turbidității al râurilor crește în mod natural, iar surplusul venit de la 

amplasament poate fi considerat neglijabil. Însă, pentru diminuarea oricărui risc, se propune ca 

și măsură interzicerea lucrărilor de decopertare și excavare în perioada de înmulțire a speciilor 

(1 martie – 15 august), cu recomandarea de a se desfășura chiar în perioada de iarnă propusă 

pentru protecția amfibienilor.  

 

12.4.6 Impact rezidual 

În ceea ce privește potențialul impact rezidual, acesta se estimează ca fiind nesemnificativ în 

cazul tuturor habitatelor și speciilor, datorat implementării măsurilor de prevenire și reducere a 

impactului negativ. 

Pentru habitatul 92A0, potențialul impact negativ nesemnificativ ce ar putea rezulta în urma 

manipulării pământului, prin acoperirea parțială a aparatul foliar al plantelor și arborilor de către 

emisiile și pulberile ajunse în aer și dispersate la distanțe mari s-ar menține pe perioada realizării 

lucrărilor, însă ar fi diminuat prin respectarea măsurilor recomandate. Pentru reducerea cantității 

de pulberi din perioada de funcționare, se propune realizarea unei plantații de arbori la exteriorul 

amplasamentului stației. Pe perioada de funcționare a investiției, efectele resimțite vor fi mult 

reduse, prin realizarea plantației după dezvoltarea puieților, și se vor manifesta doar în cazul în 

care vremea este secetoasă, cu o viteză crescută a vântului. În plus, impactul este reversibil și 

intermitent, plantele fiind spălate de ploi.  

În cazul speciilor de amfibieni, respectarea măsurii privind desfășurarea lucrărilor de decopertare 

și excavare în timpul iernii, după încetarea activității amfibienilor și reptilelor și modificarea 

completă a amplasamentului (exp. înlăturarea completă a vegetației, decopertarea stratului 

superficial al solului, îngrădirea amplasamentului etc.) până în luna martie, când reîncepe 

activitatea herpetofaunei, se va asigură ca zona nu va mai permite o eventuală colonizare a 

amplasamentului în următorul sezon de reproducere.  

Dacă se respectă măsurile privind limitarea lucrărilor doar pe timpul zilei și utilizarea luminilor de 

tip LED îndreptate în jos, pentru luminarea amplasamentului pe timp de noapte se preconizează 

că impactul rezidual asupra speciilor de lilieci este neglijabil. 

Singurele impacturi potențial negativ nesemnificative reziduale sunt reprezentate de cele 

provenite în perioada de funcționare a instalațiilor de pe amplasament prin zgomotele, vibrațiile 
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și noxele emise precum și coliziunea între autogunoiere și speciile protejate. Însă, prin realizarea 

plantației, devine posibilă readaptarea faunei locale la noile condiții, astfel că pe termen lung (5-

10 ani) ar putea chiar să se ajungă la impact neutru. De asemenea, se estimează că traficul în 

zonă nu va crește considerabil, rata coliziunilor înregistrând cel mai probabil o creștere aproape 

neglijabilă. 

În tabelul nr. 12.4-1 este descris, într-o formă simplificată, impactul planului asupra obiectivelor 

de conservare ale speciilor și habitatelor desemnate pentru situl de interes comunitar ROSCI0132 

Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu. Evaluarea completă a impactului asupra parametrilor ce 

determină starea de conservare a speciilor și habitatelor, conform Circularei Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 4654/02.07.2020, se găsește în Anexa 4 al prezentului document.  
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Tabel 12.4Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor desemnate pentru situl ROSCI032 Oltul Mijlociu – Cibin - Hârtibaciu 

Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin – Hârtibaciu 

1 
92A0 - Zăvoaie cu Salix 

alba și Populus alba 
Negativ nesemnificativ 

Pentru reducerea la minimul posibil al cantității de emisii rezultate, atât în 

perioada de realizare a lucrărilor cât și în cea de funcționare, se propune utilizarea 

celor mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil 

și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute; Se propune 

interzicerea oricărei forme de recoltare sau distrugere nejustificată a florei 

autohtone aflate în afara amplasamentului lucrărilor sau amprizei drumurilor de 

acces, în oricare dintre stadiile ciclului biologic; În cazul identificării (personalul va 

fi instruit corespunzător cu privire la speciile de floră alohtonă ce poate fi întâlnite 

în zonă) unor pâlcuri de vegetație alohtonă (Robinia pseudoacacia, Amorpha 

fruticosa, Rhus typhina, Reynoutria japonica, Gleditsia triacanthos, Ailanthus 

altissima, Erigeron annuus, E. canadensis, Datura stramonium etc.) pe 

amplasament sau în imediata apropiere a acestuia (0-50 de m), pe terenurile ce 

aparțin primăriei localității Beclean, se recomandă întreprinderea acțiunilor în 

vederea eliminării lor în mod corespunzător, pe cât posibil, pentru a evita orice 

posibilitate de a facilita răspândirea semințelor acestora; pentru reducerea 

nivelului de vibrații, zgomote și noxe ajunse în zona ripariană a Oltului, unde ar 

putea deranja fauna autohtonă, precum și pentru atenuarea dispersiei pulberilor 

și emisiilor în atmosferă și oferirea unui plus estetic amplasamentului, se propune 

plantarea unei perdele forestiere tip bandă, de 5 m lățime, pe întreaga lungimea 

a limitei acestuia. Pentru realizarea plantației se recomandă utilizarea speciilor din 

flora autohtonă, compatibile cu sau specifice habitatului 92A0, precum Ulmus 

laevis (velniș) și Fraxinus angustifolia (frasin de câmp), în stratul arborescent și 

Negativ nesemnificativ 
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Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

Crataegus monogyna (păducel), Rosa canina (măceș), Prunus spinosa (porumbar), 

Cornus sanguinea (sânger), Viburnum opulus (călin), Euonymus europaeus (salbă 

moale) sau Frangula alnus (crușin), în stratul arbustiv; 

2 1324 - Myotis myotis Negativ nesemnificativ Se propune stoparea lucrărilor în perioada construcției, precum și a activității 

personalului sau a traficului cu autogunoiere în perioada de funcționare, pe timpul 

nopții, aceasta fiind intervalul de activitate principal al liliecilor; iluminatul cu LED-

uri cu lumină caldă a platformei pe timpul nopții și îndreptarea stâlpilor de iluminat 

înspre pământ; 

Negativ nesemnificativ 

3 1307 - Myotis blythii Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

4 
1193 - Bombina 

variegata 
Negativ nesemnificativ 

Executarea lucrărilor de excavare a șantierului între luna octombrie și martie. 

Ridicarea unui prag de 10 cm înălțime la marginea platformei pentru a limita 

accesul speciei pe amplasament. Amplasarea de panouri de avertizare pentru 

șoferi pe drumul de acces pe platforma CMID-ului. 

Negativ nesemnificativ 

5 1166 - Triturus cristatus Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ 

6 

5266/ 1138 - Barbus 

petenyi/Barbus 

meridionalis 

Negativ nesemnificativ 

Pentru protecția și conservarea speciilor de pești, lucrările de decopertare și 

excavare nu se vor executa între datele 01 martie – 15 august, aceasta fiind 

perioada de reproducere a acestora; 

 

Fără impact 

7 1149- Cobitis taenia Negativ nesemnificativ Fără impact 

8 
2511- Romanogobio 

(Gobio) kessleri 
Negativ nesemnificativ Fără impact 

9 2522 - Pelecus cultratus Negativ nesemnificativ Fără impact 

10 
1134 - Rhodeus sericeus 

amarus 
Negativ nesemnificativ Fără impact 
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Nr 

crt 
Nume specie/habitat 

Impact potențial fără 

măsuri 
Măsuri Impact rezidual 

11 
1146 - Sabanejewia 

balcanica 
Negativ nesemnificativ Fără impact 

12 1159 - Zingel zingel Negativ nesemnificativ Fără impact 

 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

389 

12.4.7 Impact cumulat  

Singura viitoare investiție identificată în proximitatea amplasamentului propus este reprezentată 

de realizarea unor lucrări de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană, necesare 

pentru respectarea măsurii propuse în PMBH Olt. Aceasta este necesară deoarece corpul de apă 

Olt – aval confluență Râul Negru – amonte acumulare Voila, RORW8.1_B6 este clasificat ca 

puternic modificat, cu potențial ecologic moderat. 

Însă având în vedere distanța dintre amplasamentul de 6 ha și cursul de apă, se poate afirma 

faptul că realizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, conform propunerii, nu 

influențează implementarea măsurilor de restaurare a zonelor umede din aval de Bogata Olteană 

și nici nu constituie un factor suplimentar de presiune asupra corpului de apă aflat în stare 

ecologică moderată. Astfel, nu s-a identificat nicio formă de impact cumulat în zona propusă. 

 

12.4.8 Măsuri de reducere / prevenire a impactului potențial 

În materie de măsuri constructive și organizatorice, pentru etapa de realizare a lucrărilor se 

recomandă următoarele: 

• utilitățile la frontul de lucru să se asigure fără lucrări suplimentare; 

• alimentarea cu energie electrică se va face de la rețele existente sau de la un generator 

mobil; 

• alimentarea cu apă să se asigure de la rețele existente sau în sistem îmbuteliat; 

• fiecare punct de lucru/organizare de șantier să fie dotat cu toalete ecologice mobile; 

beneficiarii vor asigura întreținerea acestora și vidanjarea regulată a lor, prin intermediul 

unei firme specializate 

• fronturile de lucru să se marcheze cu benzi reflectorizante și delimitate strict pentru a nu 

se extinde nejustificat în suprafețele învecinate; 

• circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului 

(drumuri de acces, drumuri tehnologice) să fie evitată, în scopul minimizării impactului 

asupra speciilor de importanță comunitară; 

• să se aleagă cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de 

ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute; 

• să se achiziționeze și să se alimenteze utilajele cu combustibilii corespunzători din punct 

de vedere calitativ la stații specializate; 

• lucrările de întreținere a utilajelor să se realizeze în spații special amenajate conform 

prevederilor legale, pentru prevenirea poluării apelor și solului; 

• să se efectueze în mod revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 

• deșeurile să fie evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară să se 

realizeze la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate; deșeurile provenite 

din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia; 
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• să se aibă în vedere restrângerea la minimul posibil a suprafețelor ocupate de organizarea 

de șantier; 

Toate măsurile propuse conduc la prevenirea apariției punctelor de poluare în apă sau pe sol, cât 

și la menținerea efectelor proiectului în zonele permise de lucrări, fără a se extinde nejustificat 

în afara acestora. 

Ca măsurile generale pentru prevenirea și/sau reducerea oricăror potențiale efecte 

semnificative adverse asupra biodiversității, pentru etapa de realizare a lucrărilor se propun 

următoarele:  

• reconstrucția ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale sau 

a organizărilor de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante specifice zonei; 

• pentru reducerea nivelului de vibrații, zgomote și noxe ajunse în zona ripariană a Oltului, 

unde ar putea deranja fauna autohtonă, precum și pentru atenuarea dispersiei pulberilor 

și emisiilor în atmosferă și oferirea unui plus estetic amplasamentului, se propune 

plantarea unei perdele forestiere tip bandă, de 5 m lățime, pe întreaga lungimea a limitei 

acestuia. Pentru realizarea plantației se recomandă utilizarea speciilor din flora 

autohtonă, compatibile cu sau specifice habitatului 92A0, precum Ulmus laevis (velniș) și 

Fraxinus angustifolia (frasin de câmp), în stratul arborescent și Crataegus monogyna 

(păducel), Rosa canina (măceș), Prunus spinosa (porumbar), Cornus sanguinea (sânger), 

Viburnum opulus (călin), Euonymus europaeus (salbă moale) sau Frangula alnus (crușin), 

în stratul arbustiv; 

• în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activității, să se 

întreprindă măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare și să fie 

anunțate autoritățile responsabile cu protecția mediului; 

• să fie interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

• să fie interzisă deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a 

păsărilor și mamiferelor sălbatice;  

• să nu se depoziteze deșeurile menajere în locuri în care pot avea acces animalele 

sălbatice; 

• în cadrul perioadelor sensibile (ex: 15 martie – 15 iulie, perioada de reproducere a 

amfibienilor), personalul care va desfășura lucrările să limiteze folosirea 

utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

• personalul să nu se îndepărteze de frontul de lucru; 

• la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere sau 

păsări, aceștia să fie lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona să fie asigurată pentru 

a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. 

Dacă se va constata că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic 
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cervidelor) sau rănit, se recomandă contactarea organizațiilor care au ca obiect de 

activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform ANPM; 

• recipientele cu substanțe lichide să fie acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

• săpăturile să se realizeze strict după proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

• iluminarea pe timp de noapte să se facă numai în zona de organizare de șantier, cu 

dispozitive LED cu fasciculul îndreptat în jos pentru a nu atrage speciile nocturne de 

nevertebrate. 

Măsuri specifice pentru etapa de realizare a lucrărilor 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 

• Pentru reducerea la minimul posibil al cantității de emisii rezultate, atât în perioada de 

realizare a lucrărilor cât și în cea de funcționare, se propune utilizarea celor mai noi și 

performante utilaje care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe 

și consumul de carburant sunt mai scăzute; 

• În cazul identificării (personalul va fi instruit corespunzător cu privire la speciile de floră 

alohtonă ce poate fi întâlnite în zonă) unor pâlcuri de vegetație alohtonă (Robinia 

pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Rhus typhina, Reynoutria japonica, Gleditsia 

triacanthos, Ailanthus altissima, Erigeron annuus, E. canadensis, Datura stramonium etc.) 

pe amplasament sau în imediata apropiere a acestuia (0-50 de m), pe terenurile ce aparțin 

primăriei localității Beclean, se recomandă întreprinderea acțiunilor în vederea eliminării 

lor în mod corespunzător, pe cât posibil, pentru a evita orice posibilitate de a facilita 

răspândirea semințelor acestora 

• Se propune interzicerea oricărei forme de recoltare sau distrugere nejustificată a florei 

autohtone aflate în afara amplasamentului lucrărilor sau amprizei drumurilor de acces, în 

oricare dintre stadiile ciclului biologic 

Castor fiber, Lutra lutra 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii, Myotis blythii (oxygnathus), Myotis myotis, 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Myotis myotis, Myotis blythii; 

• Se propune stoparea lucrărilor în perioada construcției, precum și a activității 

personalului sau a traficului cu autogunoiere în perioada de funcționare, pe timpul nopții, 

aceasta fiind intervalul de activitate principal al liliecilor.  
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Myotis emarginatus, Myotis dasycneme, Myotis bechsteinii, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii, Barbastella barbastellus 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Bombina variegata, Triturus cristatus 

• Se recomandă ca desfășurarea lucrărilor să țină cont de perioadele sensibile ale speciilor 

pentru care s-a instituit aria naturală protejată sau s-a determinat prezența pe 

amplasament. Astfel, se propune începerea lucrărilor în luna octombrie, după încetarea 

activității amfibienilor și reptilelor. Prin modificarea completă a amplasamentului (exp. 

înlăturarea completă a vegetației, decopertarea stratului superficial al solului, îngrădirea 

amplasamentului etc.) până în luna martie, când reîncepe activitatea herpetofaunei, se 

asigură ca zona nu mai este atractivă pentru aceste specii; 

• Ridicarea unui prag de 10 cm înălțime la marginea platformei pentru a limita accesul 

speciilor pe amplasament.  

• Amplasarea de panouri de avertizare pentru șoferi pe drumul de acces pe platforma 

CMID-ului. 

Emys orbicularis 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Barbus petenyi/Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Romanogobio (Gobio) kessleri, 

Romanogobio uranoscopus, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber, Zingel zingel 

• Pentru protecția și conservarea speciilor de pești, lucrările de decopertare și excavare nu 

se vor executa între datele 01 martie – 15 august, aceasta fiind perioada de reproducere 

a acestora; 

Anisus vorticulus, Chilostoma banaticum, Coenagrion ornatum, Ophiogomphus cecilia, Unio 

crassus 

• Nu este necesară propunerea altor măsuri. 

Ca măsuri generale pentru reducerea potențialelor efecte adverse asupra biodiversității în 

perioada de operare, se propun următoarele: 

• Efectuarea de controale periodice asupra componentelor sistemului de canalizare al 

instalațiilor (rigole de pluvial, rezervor, separator de hidrocarburi); 

• Monitorizarea sezonieră, în primii ani, a dezvoltării plantației din jurul platformei și 

întreprinderea acțiunilor necesare pentru îngrijirea puieților. 

Măsuri pe termen scurt 

• Se recomandă ca, înainte de începerea lucrărilor, să se inspecteze amplasamentul și să se 

pună în evidență prezența diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora, de 
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exemplu prin relocarea acestora în habitatele potrivite aflate la o distanță de minim 100 

de metri de amplasamentul propus. 

Măsuri pe termen mediu și lung 

Pentru monitorizarea speciilor din zona de interes, se recomandă să se țină cont de:  

• Calendarul de monitorizare a florei și faunei pe perioada de amenajare – exploatare; 

• Cerințele specifice pentru monitorizarea speciilor în funcție de sezon; 

• Regulamentul și Planul de management aprobat al ariei naturale protejate; 

Măsuri de refacere, la dezafectare 

Nu se impun astfel de măsuri, într-un viitor previzibil, deoarece instalațiile  propuse spre realizare 

nu sunt prevăzute a fi dezafectate. 

 

12.4.9 Concluzii 

Pentru construcția viitorului Centru de Management Integrat al Deșeurilor Făgăraș/Beclean este 

necesară efectuarea de lucrări pe o suprafață de beton de aproximativ 6 ha, pe care vor fi 

amplasate instalațiile. Terenul ce urmează a fi folosit este reprezentat de o pajiște 

suprapășunată, cu valoare ecologică redusă datorat managementului actual, situat la o distanță 

de 507,5 metri de siturile Natura 2000 ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin – Hârtibaciu. Datorită 

distanței relativ mare față de aria protejată, precum și specificului zonei, se estimează că lucrările 

propuse pot avea doar un impact global potențial negativ nesemnificativ, din moment ce locația 

de interes este relativ săracă din punct de vedere al biodiversității, fiind folosită în principal ca 

zonă de tranziție, mai degrabă decât pentru adăpost și hrană. De asemenea, din punctul de 

vedere al vegetației de interes comunitar, aceasta nu se găsește în proximitatea 

amplasamentului propus.  

În plus, realizarea investițiilor la nivelul sistemului de management al deșeurilor va fi benefică 

tuturor factorilor de mediu pe termen lung, prin îmbunătățirea sistemului de gestiune a 

deșeurilor și scăderea presiunii antropice provenite din depozitările ilegale de deșeuri în spațiile 

naturale.  

Recomandările privind monitorizarea biodiversității se regăsesc la cap. 11 al prezentului 

document. 
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13. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

 

Scopul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial pentru 

asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus 

asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea 

la nivel operațional al ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând 

depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică). 

Documentele strategice privind gestionarea deșeurilor în România, la momentul actual, au fost 

revizuite prin: 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 - Strategia Națională privind Gestionarea Deșeurilor;  

▪ Hotărârea de Guvern nr 942/2017 - Planul Național privind Gestionarea deșeurilor.  

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) pentru perioada 2014-2020, stabilește 

politica și obiectivele strategice la nivel național în domeniul gestionării deșeurilor. Strategia 

Națională privind Gestionarea Deșeurilor a creat cadrul potrivit realizării responsabilităților 

asumate de România, prin prezentarea acțiunilor necesare în vederea planificării și atingerii 

obiectivelor în domeniul deșeurilor. Pe de altă parte principalele obiective ale Planului Național 

de Gestionare a deșeurilor (PNGD) constau în caracterizarea situației actuale în domeniu, 

identificarea problemelor care conduc la managementul ineficient al deșeurilor, stabilirea 

obiectivelor și țintelor la nivel național și identificarea necesităților investiționale. 

 

Tipurile de deșeuri care fsc obiectul PJGD Brașov 

Categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării PJGD 2020-2025 sunt următoarele: 

− Deșeurile municipale: 

- deșeuri menajere colectate în amestec; 

- deșeuri similare (din comerț, industrie, instituții) colectate în amestec; 

- deșeuri menajere și similare colectate separat: hârtie și carton, plastic, metal, 

lemn, sticlă, voluminoase, textile, biodegradabile, altele; 

- deșeuri municipale periculoase; 

- deșeuri din grădini și parcuri; 

- deșeuri din piețe; 

- deșeuri stradale. 
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− Fluxuri speciale de deșeuri: 

- deșeuri biodegradabile; 

- deșeuri de ambalaje; 

- deșeuri alimentare;  

- deșeuri de echipamente electrice și electronice; 

- uleiuri uzate alimentare;  

- deșeuri din construcții și desființări;  

- nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești. 

În ceea ce privește prognoza generării deșeurilor, aceasta va acoperi doar deșeurile municipale 

(inclusiv biodeșeurile) și deșeurile de ambalaje, iar referitor la partea de analiză a alternativelor 

și identificarea necesarului investițional, aceste aspecte vor acoperi doar deșeurile municipale, 

acestea fiind deșeurile care intră în responsabilitatea completă a autorităților publice locale, 

elaboratorul PJGD. 

 

Obiectivele PJGD Brașov 

Obiectivul principal al PJGD îl reprezintă reducerea impactului gestionării deșeurilor asupra 

mediului, concomitent cu dezvoltarea beneficiilor economice prin utilizarea deșeurilor ca resursă 

și îndeplinirea cerințelor legislației europene, astfel PJGD reprezintă: legătura între țintele 

naționale și regionale, posibilitățile și opțiunile de a atinge aceste ținte la nivel județean și local 

fiind un instrument care facilitează accesarea schemelor de finanțare pentru proiecte în domeniul 

gestiunii deșeurilor. 

Principala atribuție al PJGD este dezvoltarea unei gestionări durabile a deșeurilor la nivelul 

județului Brașov având ca scop principal de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil 

de gestionare a deșeurilor la nivel județean, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor. 

Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov are ca scop definirea 

tuturor obiectivelor și țintelor în conformitate cu cele cuprinse în Planul Național de Gestionare 

a Deșeurilor, abordarea aspectelor privind gestionarea deșeurilor municipale la nivel județean, 

respectiv a servi ca bază de date pentru stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestionării 

deșeurilor. 

Obiectivele se împart în două categorii: 

▪ obiective cu caracter politic, decizional privind politica de mediu, aspectele instituționale 

și organizatorice, resursele umane, finanțarea, informarea respectiv conștientizarea 

părților implicate; 

▪ obiective cu caracter tehnic, cuantificabile prin măsuri și indicatori bine definiți cu ținte și 

termene legislative (date și informații privind gestionarea deșeurilor bazate pe 
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măsurători): cantități și compoziție; prevenirea gestionării deșeurilor, colectarea, 

transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor, obiective privind fluxurile 

speciale de deșeuri cum ar fi ambalajele și deșeurile de ambalaje, deșeuri biodegradabile, 

deșeuri din construcții și demolări, nămolurile de la stațiile de epurare orășenești, deșeuri 

de echipamente electrice și electronice și deșeurile voluminoase. 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov a fost revizuit în deplină 

conformitate cu obiectivele și principiile Planului Național de Gestionarea a Deșeurilor 2014-

2020, aprobat prin HG 942/2017, ale Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 

aprobată prin HG nr. 870 din 06.11.2013, precum și cu legislația română și europeană aplicabilă 

în domeniu, în vigoare la data elaborării, inclusiv prevederile Pachetului de economie circulară. 

Conform prevederilor legale în vigoare, PJGD Brașov și PJPGD Brașov se vor monitoriza anual. 

Acestea se evaluează de către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, o dată la 2 ani și se 

revizuiesc, după caz, de către Consiliul Județean Brașov, în baza raportului de 

monitorizare/evaluare întocmit de APM Brașov. 

 

Măsurile prevăzute prin PJGD Brașov 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, PJGD prevede realizarea unui set de măsuri, pentru fiecare din 

categoriile de deșeuri care fac obiectul planului, inclusiv termenele de realizare şi responsabilii 

pentru îndeplinirea acestora. 

- Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, pe 3 fracții: 
hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, și a sistemului de colectare din poartă în poartă la 
toate casele (urban și rural); 

- Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile 
de tratare a deșeurilor; 

- Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate 
separat; 

- Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 
similare și din piețe; 

- Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor colectate separat prin digestie 
anaerobă și compostare în sistem închis; 

- Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini; 

- Asigurarea capacităților de reciclare a deșeurilor verzi prin compostare 

- Tratarea deșeurilor reziduale municipale în una sau mai multe instalații de tratare 
mecanică și biologică (cu digestie anaerobă/biouscare); 

- Asigurarea capacității de depozitare și închiderea depozitelor neconforme  
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Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 
construcții și demolări. 

Componentele sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brașov în cadrul 

Alternativei alese sunt: 

− Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate ca urmare a implementării 

măsurilor de prevenire a generării deşeurilor.  

Obiectiv în conformitate cu prevederile Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor 
(PNPGD), parte a PNGD. 
Prevederile PNPGD trebuie aplicate la nivel național, inclusiv la nivelul județului Brașov. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, PNPGD prevede următoarele măsuri, care trebuie implementate și la 
nivelul județului Brașov: 

• Susţinerea şi dezvoltarea acţiunilor existente privind compostarea individuală a biodeşeurilor – 
începând cu anul 2021; 

• Reducerea cantităţii de alimente risipite până în anul 2025  

• Prevenirea generării deşeurilor de hârtie tipărite – începând cu 2021; 

• Introducerea în programa şcolară pentru învăţământul preuniversitar de tematici cu privire la 
prevenirea generării deşeurilor menajere – începând cu 2021. 

În plus față de aceste măsuri, în conformitate cu prevederi PNGD trebuie să se aplice începând cu 

anul 2021 instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci”, precum și măsurile specifice privind 

prevenirea generării deşeurilor de ambalaje.. 

− Acoperirea cu servicii de salubrizare a întregului județ. 

Obiectiv în conformitate cu prevederile PNGD, se va implementa chiar înainte de implementarea 
Proiectului SMID Brașov.  
Până la implementarea proiectului SMID Brașov, sunt necesare măsuri concrete privind delegarea 

a serviciilor de salubrizare în fiecare UAT, cu respectarea prevederilor legale (inclusiv a OUG 

74/2018 privind stabilirea tarifelor diferențiate) 

− Asigurarea capacităților de transfer a deșeurilor din zonele de colectare către instalațiile de 

tratare a deșeurilor  

Pentru asigurarea necesităților de transfer la nivelul județului trebuie asigurate capacități totale de 
cca 7.300 t/an. Se propune, pentru a fi funcționale în 2024: 

▪ Construcția unei stații de transfer la Rupea (cca 7.300 t/an)  (în alternativa a 3 zone de 
colectare).  

− Stațiile de transfer existente la acest moment vor funcționa până în 2024, după care 

beneficiarii lor le vor da alte utilizări. 

− Colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere, similare.  

Viitoarele contracte de delegare a activității de colectare și transport în toate UAT-urile județului 
trebuie să prevadă colectarea separată a deșeurilor reciclabile. 
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Colectarea separată în recipientele puse la dispoziție de către operatorii de salubrizare, cât și 
colectarea separată realizată de alți operatori autorizați în condițiile legii trebuie să asigure 
următoarele rate de minime de capturare: 

▪ Pentru populatie 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025; 
▪ Pentru agenți economici 

• 60% in 2021; 

• 70% în 2022; 

• 70% în 2023; 

• 70% în 2024; 

• 70% în 2025; 
− Asigurarea capacităților de sortare pentru cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat.  

Capacitatea totală necesară la nivelul județului este de cca 52.500 t/an (în 2 schimburi, 26.000 
t/an), de pus în funcțiune începând cu 2024.  
Pentru asigurarea acestei capacități se propune, începând din 2024: 

▪ Toate instalațiile existente realizate prin PHARE CES (Victoria, Făgăraș, Prejmer), își 
vor schimba utilitatea, vor putea funcționa în afara SMID 

▪ Instalațiile de sortare private vor funcționa până la data în care 
operatorul/operatorii delegat pentru activitatea de sortare din cadrul SMID 
urmează să presteze activitatea de sortare a deșeurilor, iar ulterior conform politicii 
comerciale a proprietarilor lor, în afara SMID. 

▪ Punerea în funcțiune, în cadrul SMID a unor capacități noi de sortare moderne 
(52.500 t/an) care să permită randamente crescute în material reciclabil, obținerea 
unui RDF de calitate și cât mai puțin reziduu pentru eliminare, respectiv una cu 
capacitate de cca 7.500 t/an care să deservească zona vestică a județului (Victoria, 
Făgăraș, Rupea) și una de cca 45.000 t/an care să acopere necesarul pentru restul 
județului (inclusiv municipiul Brașov). 

Până în 2024, sortarea deșeurilor reciclabile colectate se va realiza în instalațiile existente (inclusiv 

cele private), având în vedere că acestea sunt operate de actualii operatori de salubrizare. Va fi 

necesară adaptarea indicatorilor de performanță ai instalațiilor actuale la legislația în vigoare 

monitorizarea respectării acestor indicatori 

- Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, 

similare și din piețe: 

Includerea în viitoarele contractele de delegare a activității de colectare și transport, începând cu 
anul 2024, a obligativității colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile menajere, similare și din 
piețe.  

• Biodeșeuri de la populația de mediul urban și de la agenți economici: 
o 60% începând cu 2024 - 2029 
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o 70% din 2030-2034 
o 80% începând cu 2035 

• Biodeșeuri de la populația din mediul rural (aici va încurajată compostarea individuală în 
cadrul gospodăriilor) 

o 30% începând cu 2024 - 2029 
o 40% din 2030-2034 
o 50% începând cu 2035 

• Biodeșeuri din piețe 
o 80% în perioada 2024 - 2029 
o 90% în perioada 2030-2034 
o 95% începând din 2035 

− Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini. 

▪ Pentru deșeurile verzi din parcuri și grădini rata de capturare va crește de la 30% în 

2022, la 50% în 2023 și 100% începând cu anul 2024. 

- Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare și digestie anaerobă 

▪ Pentru zona centrală și de est a județului (inclusiv municipiul Brașov) reciclarea 

biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe (care conțin în 

marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede) se propune o capacitate 

de digestie anaerobă maximă de cca 69.000 t/an. Instalația de digestie anaerobă 

presupune asigurarea unor facilități pentru: pre-tratarea biodeșeurilor (separare, 

mărunțire etc), fermentarea deșeurilor (reactorul de digestie anaerobă), 

compostarea/maturarea digestatului obținut în reactor, stocarea și curățarea biogazului 

obținut în reactor, precum și echipamentele de cogenerare (care vor transforma biogazul 

în agent termic și energie electrică, pentru utilizarea pentru consumul pe amplasament). 

In etapa de compostare/maturare a digestatului vor fi introduse, ca și material de 

structurare, și deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini din această zonă (cca 2.600 

t/an). Materialul obținut din digestat și deșeurile verzi are de regulă caracteristicile fizice 

și chimice pentru a putea fi folosit ca fertilizant, activitatea fiind considerată ca reciclare. 

Instalația se va realiza în cadrul unui centru de management integrat al deșeurilor (CMID), 

alături de alte instalații centralizate de tratare a deșeurilor reziduale. 

▪ În zona vestică a județului Brașov (Victoria, Făgăraș și Rupea cu UAT-urile rurale din zonă) 

pentru reciclarea  biodeșeurilor colectate de la populație, de la agenți economici și piețe 

(care conțin în marea lor majoritate resturi alimentare cât și vegetale umede), dar și a 

deșeurilor verzi din parcuri și grădini, se propune o instalație de compostare în sistem 

închis cu capacitate de cca 10.500 t/an. Materialul obținut este compost și poate fi folosit 

ca fertilizant, activitatea fiind considerată de asemenea, ca reciclare. 

Până în 2024 nu există la nivelul județului soluții de tratare a biodeșeurilor care se colectează 

separat. 

- Tratarea deșeurilor reziduale municipale 
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La acest moment nu există astfel de instalații la nivelul județului Brașov. Pentru tratarea 
deșeurilor municipale reziduale (de la populație, de la agenți economici, din piețe, parcuri și 
grădini și stradale – fără măturatul stradal), se propun 2 instalații de tratare mecanică cuplate cu 
tratare biologică:  
▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu digestie anaerobă, cu capacitate de cca 67.000 

t/an (amenajată în cadrul CMID, care va deservi zona centrală, inclusiv municipiul Brașov), 
cu producere 7% deșeuri reciclabile (plastic și metal), cca 35% RDF, cca 13%  reciclabile, cca 
45% fracție organică care se supune apoi unei fermentări anaerobe într-o instalatie de 
digestie anaerobă (capacitate necesară cca 30.000 t/an), cu producere biogaz și digestat 
care se maturează/usucă ulterior pentru producere e CLO (folosit ca material de acoperire).  

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea de tratare mecanică 
(compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil 
automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, materialele cu potențial de 
valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția organică se tratează ulterior într-o 
instalație de digestie anaerobă cu capacitate de cca 30.000 t/an, care din punct de vedere 
tehnologic este similară cu cea descrisă pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat, cu 
producere biogaz și digestat care se maturează/usucă ulterior pentru producere de CLO (folosit ca 
material de acoperire). Biogazul se valorifică energetic în instalație de cogenerare.  
Instalația este recomandată să fie construită pe același amplasament (centrul de management 
integrat) cu instalația de tratare a biodeșeurilor colectate separat. Se recomandă totuși ca în cadrul 
echipamentele aferente digestiei anaerobe a biodeșeurilor colectate separat să fie altele decât cele 
aferente digestiei anaerobă a fracției organice provenită din deșeurile reziduale dintr-un motiv 
evident: doar biodeșeurile colectate separat se cuantifică ca deșeuri reciclate și se iau în 
considerare la atingerea țintelor.    
Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică se va elimina pe depozit. De asemenea, maturatul 
care se obține la uscarea/compostarea digestatului din TMB se elimină pe depozit (sau se folosește 
ca material de acoperire), neputând fi calificat ca material fertilizant. 

▪ o instalație de tratare mecanică cuplată cu biouscare (cu capacitate de cca 11.500 t/an, 
amenajată pe același amplasament cu restul instalațiilor propuse pentru zona vestică a 
județului Brașov, pentru a deservi zonele Victoria, Făgăraș și Rupea) cu obținerea de cca 
5% reciclabile și 50% RDF și tratare biologică prin biouscare a fracției organice; 
reziduurile se elimină pe depozit; 

Instalația presupune existența mai multor facilități/echipamente: facilitatea de tratare mecanică 
(compusă din combinație de mai multe echipamente de sortare, mărunțire, separare, pe cât posibil 
automatizate), în care se obțin fracții: materialele reciclabile, materialele cu potențial de 
valorificare energetică, fracția organică și reziduu. Fracția organică este tratata ulterior în etapa de 
biouscare, cu obținere fie de material stabilizat.  
Reziduul obținut în instalația de tratare mecanică, împreună cu fracția organică bio-uscată ar putea 
fi eliminate pe depozit. 
Până în 2024 nu există la nivelul județului, soluții de tratare a deșeurilor reziduale care se colectează 

separat. 

- Asigurarea de capacități noi de depozitare și închiderea depozitelor neconforme 
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▪ Va fi necesară asigurarea unei capacități minime de depozitare de cca 23.000 tone/an 

începând cu 2024, în condițiile functionării celorlalte instalații de tratare a deșeurilor. 

▪ Va trebui asigurată închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme urbane 

Făgăraș,Victoria, Rupea, Râșnov, Zărnești, Codlea, Brașov, Săcele, Predeal. Închiderea 

depozitului neconform Brașov (Triaj) va fi în sarcina Primăriei Municipiului Brașov, fie din 

bugetul local, fie prin AFM. Depozitul neconform Rupea va fi închis și ecologizat de 

Primăria Rupea cu fonduri obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020 ce vor fi accesate fie direct fie cu sprijinul Consiliului Județean. Restul depozitelor 

vor fi ecologizate prin proiecte deja aprobate pentru finanțare de AFM. 

- Investiții pentru colectarea/valorificare fluxurilor de deșeuri speciale și deșeurilor de 

construcții și demolări. 

Se propune amenajarea de centre publice cu aport voluntar, fiind estimat a fi necesar a se realiza 

cate un asemenea centru in fiecare UAT. Realizarea centrelor se va face treptat in funcție de 

fondurile disponibile. Într-o primă etapa se recomandă a se realiza 11 centre publice de colectare 

prin aport voluntar (câte unul în toate localitățile urbane ale județului, iar la nivelul municipiului 

Brașov 2), pentru categoriilor de deșeuri speciale: voluminoase, periculoase menajere (inclusiv 

DEEE). Centrele pot funcționa și pentru aportul voluntar al celorlalte deșeuri reciclabile (textile, 

hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) și al deșeurilor de construcții și demolari. Construcția lor 

prespune o platformă betonată și împrejmuită, dotată cu cântar și containere specializate pentru 

toate categoriile de deșeuri colectate. 

 

Analiza alternativelor 

În cadrul raportului de mediu au fost studiate 4 alternative de mediu, inclusiv alternativa 0. 

Fiecare dintre acestea a fost analizată prin prisma efectelor asupra factorilor de mediu, astfel 

încât alternativa optimă din punctul de vedere al factorilor de mediu a fost cea recomandată. 

Investiții și respectiv amplasamente studiate 

Alternativa 
0 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D Alternativa E 

 Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament 
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de  compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament 
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament  
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament  
Făgăraș 

Stație de 
sortare, stație 
de compostare, 
stație de 
tratare 
mecano-
biologică cu 
biouscare – 
amplasament  
Beclean 

http://www.epmc.ro/
mailto:office@epmc.ro


 

RAPORT DE MEDIU PENTRU 
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025 

Județul Brașov 

 

 

 

 

www.epmc.ro EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11, CP 400493, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 
 

402 

 Stație de 
transfer – 
amplasament 
Rupea 121 

Stație de 
transfer –  
amplasament 
Rupea 1 

Stație de 
transfer – 
amplasament 
Rupea 222 

Stație de 
transfer  – 
amplasament 
Rupea 219 

Stație de 
transfer  – 
amplasament 
Rupea 219 

 CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare, 
instalație de 
digestie 
anaerobă, 
instalație TMB 
cu digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Codlea 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare, 
instalație de 
digestie 
anaerobă, 
instalație TMB 
cu digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Săcele 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare,  
instalație cu 
digestie 
anaerobă, 
instalație de 
TMB cu  digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Săcele 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare,  
instalație cu 
digestie 
anaerobă, 
instalație de 
TMB cu  digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Prejmer 

CMID cu stație 
de sortare, 
stație de 
compostare,  
instalație cu 
digestie 
anaerobă, 
instalație de 
TMB cu  
digestie 
anaerobă – 
amplasament 
Prejmer 

 Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea, 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea, 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de aport 
voluntar Brașov, 
Făgăraș, Rupea, 
Săcele, Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, Victoria 

Centre de 
aport voluntar 
Brașov, 
Făgăraș, 
Rupea, Săcele, 
Codlea, 
Râșnov, 
Zărnești, 
Predeal, 
Victoria 

 

Cele 5 alternative au fost analizate considerând impactul acestora asupra factorilor de mediu. În 

urma evaluării alternativa E este cea recomandată. 

 

Impactul potențial asupra mediului ca urmare a implementării PJGD 

Implementarea obiectivelor planului generează un impact pozitiv semnificativ, comparat atât cu 

situația actuală cât și cu situația evoluției gestionării deșeurilor în cazul neimplementării planului 

(Alternativa „zero”). 

Trebuie avut în vedere impactul negativ asupra mediului îndeosebi rezultat din activitatea de 

depozitare a deșeurilor cu emisii asupra aerului, ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren și 

 

21 Amplasament Rupea 1 – teren aflat la distanța de cca 111 m de situl de interes comunitar ROSCI0303 
Hârtibaciu Sud-Est 

22 Amplasament Rupea 2 – teren aflat la distanță de cca 420 m de situl de interes comunitar ROSCI0303 
Hârtibaciu Sud-Est 
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schimbarea utilizării terenului, colectarea și transportul deșeurilor, în principal emisiile în 

atmosferă rezultate de la mașinile de transport deșeuri. 

Efectele implementării PJGD Brașov sunt efecte semnificative directe asupra tuturor factorilor de 

mediu, interacţiunile dintre aceste componente pot avea efecte secundare pozitive, fie 

concomitent, fie consecutiv celor prognozate.  

Ca urma a politicii de gestionare a deșeurilor privind prevenirea generării deșeurilor care sunt 

prevăzute și în obiectivele PJGD, se estimează ca efectele pe termen mediu și lung vor fi pozitive 

datorită faptului că va scădea cantitate de deșeuri eliminate prin depozitare. Iar pe termen scurt 

efectele implementării planului vor fi tot pozitive datorită faptului că se vor aplica noi tehnologii 

de valorificare și tratare a deșeurilor. 

Măsurile privind valorificarea materială a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor precum și 

măsurile privind valorificarea energetică a deșeurilor conduc pe de o parte la reducerea 

semnificativă a deșeurilor depozitate cu impact pozitiv asupra tuturor factorilor de mediu și 

sănătății, cât și la conservarea resurselor naturale. 

 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare a efectelor asupra mediului 

Având în vedere politica de gestionare a deșeurilor și ierarhia deșeurilor, toate alternativele 

evaluate în cadrul PJGD Brașov prevăd o extindere a infrastructurii existente pentru colectarea, 

sortarea, compostarea, tratarea, eliminarea finală a deșeurilor. 

Alternativele prezentate în cadrul PJGD Brașov presupun o extindere a infrastructurii existente 

pentru colectarea, sortarea, compostarea, tratarea și eliminarea finală a deșeurilor. 

Amplasamentele noilor investiții propuse se vor stabili prin studii de fezabilitate/proiecte 

tehnice, impactul asupra mediului urmând a fi cuantificat pentru fiecare instalație în parte. 

Pentru stabilirea locațiilor se vaor ține cont și de următoarele aspecte: caracteristicile locale, tipul 

instalației, utilizarea și respectarea celor mai bune tehnici disponibile BAT în domeniu. Se 

recomandă utilizarea unor terenuri neproductive. 

Distanța minimă de protecție sanitară între obiectivele de investiții față de zonele rezidențiale, 

este de 1000 m, conform O.M. 119 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Monitorizarea 

Modul de implementare a PJGD trebuie să fie monitorizat, iar în acest sens trebuie realizat 

următoarele aspecte: 

▪ definirea criteriilor de monitorizare, a indicatorilor și frecvenței de control; 
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▪ compararea obiectivelor și țintelor stabilite în PJGD cu rezultatele obținute; 

▪ identificarea întârzierilor sau problemelor apărute în faza de implementare; 

▪ elaborarea unui raport de verificare și publicarea rezultatelor. 

Astfel a fost propus un Program de monitorizare în care sunt prezentați indicatorii propuși a fi 

monitorizați, separat pentru fiecare factor de mediu pentru care s-a evaluat impactul, precum şi 

o descriere a modului de evaluarea a indicatorilor şi a responsabililor. 
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ANEXE 

Anexa 1 - Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor 

desemnate pentru situl ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est 

Anexa 2 - Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor 

desemnate pentru situl R0SPA0099 Podișul Hârtibaciului 

Anexa 3 - Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor 

desemnate pentru situl ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș 
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Anexa 4 - Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor 

desemnate pentru situl ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu  

Anexa 5 – Răspunsuri la observațiile publicului în cadrul dezbaterii publice 
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