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CUVÂNT  ÎNAINTE 

 
Planul judeţean de gestionare a deşeurilor reprezintă principalul instrument de 

planificare strategică a gestiunii deşeurilor la nivel judeţean. Este un instrument de lucru 

pentru evidenţierea tipurilor, cantităţilor şi distribuţiei spaţio-temporale a deşeurilor 

generate în judeţ, inventarierea facilităţilor şi dotărilor existente, evaluarea necesarului de 

investiţii pentru realizarea fluxurilor de colectare, transport, valorificare şi eliminare. 

 

Scopul acestuia este de a prezenta fluxurile de deşeuri şi de a crea o bază solidă 

de dezbatere şi selectare a acelor opţiuni care permit realizarea unui sistem integrat de 

management durabil al deşeurilor municipale. Planul identifică punctele sensibile ale 

actualului sistem de gestiune a deşeurilor şi propune căile eficiente de îmbunătăţire a 

acestuia prin măsuri care să permită atingerea obiectivelor şi ţintelor asumate şi 

conformarea practicilor cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului. 

 

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor creeaza totodată cadrul pentru 

elaborarea unor proiecte competitive care să atragă sprijinul financiar necesar atingerii 

termenelor de implementare stabilite. 

 

Calitatea de stat membru al Uniunii Europene impune în primul rând autorităţilor, 

agenţilor economici, dar nu în ultimul rând cetăţenilor, o atitudine responsabilă faţă de 

gestionarea deşeurilor. Elementul central al planului este reprezentat de necesitatea 

colectării selective a deşeurilor. Acesta reprezintă în egală masură o provocare pentru 

autorităţi dar şi pentru cetăţeni. Este un “examen de civilizaţie” pe care trebuie să-l 

pregătim riguros şi pe care să-l trecem cu succes.  

 

Poziţionarea factorilor implicaţi: autorităţi, agenţi economici şi a populaţiei, de 

aceeaşi parte a baricadei în implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

este unica soluţie pentru a transforma acest document dintr-un exerciţiu intelectual într-o 

expresie a consensului pentru protecţia mediului şi de materializare a grijii pentru soarta 

generaţiilor viitoare. 
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1. INTRODUCERE 
 

Directiva cadru privind deşeurile (Directiva 2006/12/EC) prevede ca obligaţie pentru statele 
membre elaborarea unuia sau mai multor planuri de gestionare a deşeurilor, în concordanţă cu 
prevederile directivelor relevante.  

 
Baza legală a PJGD 

 
Legea 27 / 15 ianuarie 2007 privind aprobarea  Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului  nr. 

61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor (care transpune Directiva cadru a deşeurilor) prevede obligativitatea elaborării 
planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional şi judeţean.  

 La Articolul 83  se prevede că planurile judeţene de gestionare a deşeurilor vor fi 
elaborate de către Consiliul judeţean, în colaborare cu Agenţia Judeţeană 
pentru Protecţia Mediului, sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului. 

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor (PJGD), trebuie să fie în deplină 
concordanţă cu principiile şi obiectivele: 

 Planului naţional de gestionare a deşeurilor;  
  Planului regional de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea 7 Centru , aprobat  

prin ordin comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.1364 /14.12. 
2006 şi a Ministerului Integrării Europene nr. 1499/21. 12 .2006. şi a 

 Legislaţiei române şi europeane. 
 
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Alba a fost întocmit în baza 
„Metodologiei pentru elaborarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor” aprobată 
prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007 şi publicată în 
Monitorul oficial Partea I nr. 497 bis/25.07.2007. 
 

Procesul de planificare/implementare a gestionării deşeurilor este un proces continuu, care 
poate fi împărţit în patru faze principale: 

 
 elaborare plan; 

 
 implementare; 

 
 monitorizarea implementării; 

 
 revizuirea planului. 

 
 
 

Procesul de elaborare a planului cuprinde următoarele faze: 
 
 iniţierea procesului de planificare; 
 situaţia existentă; 
 planificare; 
 consultarea publicului. 
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Procesul de planificare/implementare este prezentat în figura de mai jos. 
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Iniţierea procesului de planificare 

 
În această fază s-a determinat  în primul rând perioada de planificare, 2005-2013 precum şi aria 
geografică pentru care se realizează planificarea, respectiv judeţul ALBA. 
Participarea factorilor interesaţi şi a publicului larg în procesul de planificare asigură acceptarea 
politicii privind deşeurile şi contribuie la atingerea obiectelor acesteia. 

 
Participanţi în procesul de planificare 
În faza iniţială a procesului de planificare  Consiliul Judeţean Alba a emis “DISPOZIŢIA nr. 234 din 
30 august 2007” prin care se constituie  Comitetul de coordonare şi Grupul de lucru, pentru 
elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – judeţul Alba. 

 
Rolul Comitetului de coordonare este de a coordona procesul general de planificare şi de a furniza 
elementele de bază, cum ar fi identificarea fluxurilor prioritare de deseuri, determinarea obiectivelor 
principale la nivelul judeţului  şi a principalelor măsuri de implementare.  

 
Din Comitetul de coordonare fac parte: 
 

Nr.crt Numele şi Prenumele Funcţia Instituţia 
 

1. Dumitrel Ion Preşedinte Consiliul Judeţean Alba 
 

2. Popescu Dan Mihai Director Executiv Consiliul Judeţean Alba 
 

3. Creţu Simion Director General Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

4. Cupşa Ancuţa Ecolog Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului Sibiu 

5. Todea Vasile Director Executiv Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Alba 

6. Timiş Emilia Comisar Şef Garda Naţională de Mediu- 
Comisariatul Judeţean Alba 

7. Hava Mircea Primar Primăria Muncipiului Alba 
Iulia 

8. Josan Mihai Horaţiu Primar Primăria Muncipiului Aiud 
 

9. Băcilă Simion Primar Primăria Muncipiului Blaj 
 

10. Dăncilă Alexandru Primar Primăria Muncipiului Sebeş 
 

11. Teban Adrian Primar Primăria Oraşului Cugir 
 

12. Andreş Ioan Călin Primar Primăria Oraşului Cîmpeni 
 

13. Petruse Marin Primar Primăria Comunei Pianu 
 

 
 
 
Grupul de lucru realizează colectarea datelor, pregătirea analizei privind situaţia existentă, 
identificarea problemelor potenţiale, propuneri de obiective, identificarea implicaţiilor diferitelor 
masuri de implementare şi, bineînţeles, pregătirea proiectului de plan.   
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Coordonatori elaborare PJGD : 
- ing. Domnica Maier - Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba  
- ing. Nicoleta Irimie - Consiliul Judeţean Alba 
 

Din grupul de lucru fac parte: 
Nr.crt Numele şi Prenumele Funcţia Instituţia 

 
1. Irimie Nicoleta  

Coordonator PJGD 
Inspector Consiliul Judeţean Alba 

 
2. Iuga Iulius  Consilier Consiliul Judeţean Alba 

 
3. Maier Domnica 

Coordonator PJGD 
Şef Serviciu Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Alba 
4. Stănescu Delia Consilier Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Alba 
5. Trifu Mircea Comisar Garda Naţională de Mediu- 

Comisariatul Judeţean Alba 
6. Bâţiu Felicia  Şef Serviciu Direcţia Regională de 

Statistică Alba 
7. Goronea Toma  Inspector 

specialitate 
Autoritatea de Sănătate 
Publică Alba 

8. Singalievici Paul  Inspector 
specialitate 

Autoritatea de Sănătate 
Publică Alba 

9. Duca Marius  Expert Economic Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

10.  Nicoară Veronica Expert GIS Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

11.  Muntean Vasile Şef Serviciu Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Alba 

12.  Popovici Doina  Şef Sistem Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Alba 

13. Krisbai Ileana Şef Serviciu  Primăria Muncipiului Alba 
Iulia 

14. Rusu Mircea  Inspector Primăria Muncipiului Alba 
Iulia 

15. Ranca Ovidiu Inspector Primăria Muncipiului Aiud 
16. Nagy Csaba Inspector Primăria Muncipiului Aiud 
17. Horhart Florin Şef Birou Primăria Muncipiului Blaj 
18. Dan Augustin Director Primăria Muncipiului Blaj 
19. Ekart Simona Res. Prot. 

Mediului 
Primăria Muncipiului Sebeş 
 

20. Ţîru Cristina referent Primăria Oraşului Cugir 
21. Negru Cristina Inspector Primăria Oraşului Cugir 
22.  Motora Constantin Şef Serviciu  Primăria Oraşului Cîmpeni 

23. Alion Ioan Viceprimar  Primăria Comunei Pianu 
 

24. Macaveiu Lucian Vasile  Clubul de Ecologie si 
Turism Montan 
ALBAMONT 

25. Nechita Paul  Asociaţia de turism si 
Ecologie TRASCAU CORP 
Zlatna 

26. Bâluţ Gheorghe  Asociaţia Ecologică şi de 
Turism NĂSĂPIŞTE  Cugir 
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Consiliul Judeţean Alba a demarat acţiunea de elaborare a PJGD pentru judeţul Alba începând cu 
data de 01.09.2007. 

 S-au stabilit instituţiile care fac parte din Comitetul de coordonare şi Grupul de 
lucru pentru elaborare PJGD; 

 S-a întocmit un grafic de elaborare a PJGD-ului cu termene şi responsabilităţi; 
 Cu adresa nr. 9863/14.08.2007, s-a solicitat instituţiilor responsabile cu 

întocmirea planului, desemnarea reprezentanţilor în grupul de lucru; 
 Grupul de lucru s-a reunit în data de 4 septembrie 2007, pentru prelucrarea 

Metodologiei de elaborare a PJGD, a graficului de elaborare şi preluarea 
responsabilităţilor. 

 
Evaluarea strategică de mediu 

 
Planul a fost elaborat în conformitate cu legislaţia privind Evaluarea Strategică de Mediu, respectiv:  

o HG 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe; 

o Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1385/ 29.12. 2007  
privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, 
modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, 
adoptate la nivel naţional, regional şi judeţean.   

 Propunerea proiectului Planului judeţean de gestionare a deşeurilor cuprinzând 
alternativele tehnice, fără calculul capacităţilor necesare pentru gestiunea 
deşeurilor, a fost finalizată în data de 12.10.2007, urmând ca după alegerea 
variantei optime să se finalizeze planul; 

 S-a solicitat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba prin Notificarea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 14204/15.11.2007 declanşarea etapei de încadrare pentru a 
se decide dacă planul se supune procedurii evaluării de mediu conform H.G. 
1076/2004; 

 In data de 14.11.2007 a fost informat publicul, printr-un anunţ publicat în ziarul 
judeţean UNIREA şi postat la Fişierul Primăriei Municipiului Alba Iulia, că a fost 
elaborată prima versiune a proiectului Planului judeţean de gestionare a 
deşeurilor – judeţul Alba şi a fost depusă la APM Alba în vederea obţinerii 
avizului de mediu; 

 prin adresa APM Alba nr. 7807/10.12.2007 a fost transmisă decizia luată în 
urma consultărilor realizate la data de 07.12.2007 în cadrul Comitetului Special 
Constituit cu reprezentanţii autorităţilor reprezentative şi anume: „ Planul 
necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare cu aviz de 
mediu conform HG 1076/2004; 

 In data de 12.12.2007 a fost informat publicul, printr-un anunţ publicat în ziarul 
judeţean UNIREA că PJGD Alba în urma etapei de încadrare necesită evaluare 
de mediu şi se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu; 

 Competenţa emiterii avizului de mediu este a Agentiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului Sibiu. Astfel în urma solicitării acestuia Consiliul judeşean 
Alba a fost informat prin adresa ARPM Sibiu nr. 6939/08.01.2008 că procedura 
de realizare a evaluării de mediu continuă cu etapa de definitivare a proiectului 
de plan, se va realiza raportul de mediu şi se va constitui grupul de lucru pentru 
analiza efectelor semnificative ale planului asupra mediului; 

 Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Alba nr. 60/31.01.2008 a fost 
constituit Grupul de lucru pentru definitivarea proiectului PJGD Alba având în 
componenţă reprezentanţi ai: Consiliului Judeţean Alba, Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului Sibiu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, 
Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu, Direcţia Apelor 
Mureş, Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, Autoritatea de Sănătate 
Publică Alba, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Alba; 
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 Prin Contractul de prestări servicii nr. 1961/11.02.2008 încheiat între Consiliul 
Judeţean Alba şi SC ARGIF PROIECT Piteşti s-a contractat elaborarea 
Raportului de mediu pentru PJGD Alba; 

 In data de 18.02.2008 s-a întrunit Grupul de lucru pentru definitivarea proiectului 
PJGD Alba şi au fost analizate obiectivele specifice ce se doresc a fi îndeplinite 
prin realizarea planului, a alternativelor propuse în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de mediu relevante; 

 In data de 17.03.2008 şi respectiv în data de 20.03.2008 a fost informat 
publicul, printr-un anunţ publicat în ziarul judeţean UNIREA, că proiectul 
planului PJGD Alba şi Raportul de mediu  elaborat pentru acesta au fost 
finalizate şi pot fi consultate la sediul CJ Alba, ARPM Sibiu si APM Alba; 

 Nu s-au primit comentarii din partea publicului sau a altor organizaţii interesate. 
 In data de  25.06.2008 a avut loc şedinţa de dezbaterea publică a PJGD Alba în 

urma informării publicului prin anunţ public ce a fost publicat în ziarul judeţean 
UNIREA în data de 07.05.2008 şi respectiv în data de 10.05.2008; 

 In data de 04.07.2008 a avut loc şedinţa Comitetului Special Constituit întrunit la 
sediul APM Alba pentru a analiza calitatea Raportului de mediu elaborat pentru 
PJGD Alba. 

 A fost emis, de catre Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu, Avizul 
de mediu nr. SB 24 din 23.07.2008, şi transmis Consiliului Judeţean Alba cu 
adresa nr. 6939/23.07.2008; 

 Forma finala a PJGD Alba a fost aprobată prin HOTĂRÂREA  Consiliului 
Judeţean Alba nr. 192 din data de 28.08.2008. 

 
 
Scopul şi limitele Planului  Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

 
Planul de gestionare a deşeurilor are un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a 
deşeurilor. Principalul lui scop este acela de a stabili cadrul  pentru asigurarea unui sistem durabil 
de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor. 

 
 Planul  Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop: 
 

 Definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi 
ţintele Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor 

 
 Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor municipale la 

nivel judeţean. 
 

 Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii 
în domeniul gestionării deşeurilor, pentru realizarea şi susţinerea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean. 

 
 Să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru obţinerea 

finanţării. 
 

 
Nu fac obiectul PJGD, următoarele elemente: 

 
 Studiile de Fezablitate; 
 Proiectele Tehnice, stabilirea amplasamentelor, sau calculul costurilor de 

execuţie; 
 Detaliile procedurilor de operare. 
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Menţiuni speciale: 
 Deşi prezintă posibile soluţii tehnice şi etape ale procesului de decizie, planul nu 

pune la dispoziţie o analiză amplă şi totodată detaliată a tuturor variantelor 
tehnologice posibile pentru colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, întrucât 
domeniul este vast şi într-o continuă dezvoltare, acestea vor face obiectul 
Studiilor de Fezabilitate. 

 Precizăm că , la momentul elaborării planului , din cauza lipsei dispozitivelor 
de cântărire, la toate depozitele de deşeuri municipale din judeţ,  cifrele care se 
referă la cantităţile de deşeuri generate, colectate, eliminate, sunt evaluate 
volumetric şi pe baza unor densităţi medii indicate în formularele AS-GD-MUN- 
Cercetare statistică pentru primării sau unităţi specializate în srvicii de 
salubritate- raportări anuale, acestea fiind  transformate din m3 în tone. 

 Ţinând cont de cele de mai sus, Prognozele de generare a deşeurilor s-au 
bazat pe mediile tipice din UE şi pe instrucţiunile cuprinse în Metodologie, însă 
pe masură ce se vor amenaja instalaţii de tratare şi eliminare, cu elemente de 
cântărire calitatea acestor date se va îmbunătăţii. 

 Compoziţia  deşeurilor, pe baza căreia s-a făcut prognoza este cea din PRGD, 
întrucât nu sunt efectuate măsurători privind compoziţia deşeurilor la nivelul 
judeţului Alba. 

 
Istoricul realizării PJGD pentru judeţul Alba 
 
În perioada 2001-2002 , în baza prevederilor Legii nr.426/2001, art.8  s-a întocmit primul Plan 
judeţean de gestionare a deşeurilor în judeţul Alba, de către Inspectoratul de Protecţia Mediului 
Alba, pe baza Planurilor Consiliilor Locale şi a Producătorilor de deşeuri.  În sedinţa ordinară din 26 
aprilie 2002, s-a luat în dezbatere şi s-a adoptat Planul judeţean de gestionare a deşeurilor în 
judeţul Alba  prin HOTATRAREA  Consiliului Judeţean Alba nr. 32/ 26 aprilie 2002.  
In perioada august  2007 – ianuarie 2008 s-a elaborat un nou Plan , care are în vedere o nouă 
Metodologie de lucru - „Metodologia pentru elaborarea Planului judeţean de gestionare a 
deşeurilor” aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 951/2007 şi 
publicată în Monitorul oficial Partea I nr. 497 bis/25.07.2007. 

  
Pe întreaga perioadă de elaborare a PJGD au fost organizate grupuri de lucru la care au participat 
reprezentanţii APM Alba, Consiliilor Locale, instituţii  judeţene etc. 

  
Concomitent cu elaborarea variantei finale a PJGD s-a realizat şi procedura de evaluare de mediu 
pentru planuri şi programe conform prevederilor HG 1076/2004. În cadrul acestei proceduri a fost 
elaborat Raportul de mediu, care, împreuna cu PJGD, au fost transmise autorităţilor publice 
implicate şi au fost puse la dispoziţia publicului pe pagina de internet a CJ Alba şi APM Alba timp 
de 45 zile. În data de 25.06.2008 a avut loc dezbaterea publică a raportului de mediu şi a PJGD. 
Nu au fost facute observaţii din partea publicului.  

 
Prevederi legislative privind gestionarea deşeurilor 

 
 

Directivele europene privind gestionarea deşeurilor se încadrează în patru grupe principale: 
 

 
 

 legislaţia cadru privind deşeurile – Directiva cadru 2006/12/EC, care conţine 
prevederi pentru toate tipurile de deşeuri, mai puţin acelea care sunt 
reglementate separat prin alte directive şi Directiva privind deşeurile periculoase 
(Directiva 91/689/EEC), care conţine prevederi privind managementul, 
valorificarea şi eliminarea corectă a deşeurilor periculoase; 

 legislaţia privind fluxuri speciale de deşeuri: reglementări referitoare la ambalaje 
şi deşeuri de ambalaje; uleiuri uzate; baterii şi acumulatori; PCB-uri şi PCT-uri; 
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nămoluri de epurare; vehicule scoase din uz; deşeuri de echipamente electrice 
si electronice, deşeuri de dioxid de titaniu; 

 legislaţia privind operaţiile de tratare a deşeurilor – reglementări referitoare la 
incinerarea deşeurilor municipale şi periculoase; eliminarea deşeurilor prin 
depozitare; 

 legislaţia privind transportul, importul şi exportul deşeurilor. 
 

Toate aceste directive au fost transpuse în legislaţia română. 
 În Anexa 1 este prezentată o sinteză a legislaţiei europene şi române în domeniul gestionării 
deşeurilor. 
 

 
Categorii de deşeuri care fac obiectul PJGD 

 
 

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

 
 

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

 
 
Tip de deşeu Cod 

(Lista europeană a deşeurilor; 
HG 856/2002) 

Deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale 
(deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ,
industrie,   instituţii, inclusiv fracţiile colectate 
separat): 

− fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01) 

− deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri 
din cimitire) 

− alte deşeuri municipale (deşeuri municipale 
amestecate, deşeuri din  pieţe, deşeuri stradale, 
deşeuri voluminoase etc.)  

20 

 

 

20 01 

20 02 

 

20 03 

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

15 01 

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

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 19 08 05 

Vehicule scoase din uz 16 01 06 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 20 01 35* 

20 01 36 
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Structura PJGD 

 
Planul judeţean de gestionare a deşeurilor cuprinde următoarele părţi principale: 

 
 1. Introducere 

 
 2. Prezentarea  situaţiei existente; 

 
 

 3. Obiective şi ţinte judeţene de gestionare a deşeurilor; 
 

 4. Prognoza de Generare a Deşeurilor Municipale şi a Deşeurilor de Ambalaje; 
 

 5. Fluxuri Specifice de Deşeuri (situaţia existentă, metode de gestionare): 
− Deşeuri periculoase din deşeuri municipale; 
− Deşeuri de echipamente electrice şi electronice; 
− Vehicule scoase din uz; 
− Deşeuri din construcţii şi demolări; 
− Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti. 

 
 6. Evaluarea   Alternativelor Tehnice; 

 
 7. Calculul Capacităţilor Necesare pentru Gestionarea Deşeurilor Municipale; 

 
 8. Estimarea  Costurilor; 

 
 9. Măsuri de implementare (Plan de Acţiune); 

 
 10. Plan de Monitorizare. 

 
ANEXE 
 
ANEXA 1- Legislaţia română şi europeană în domeniul deşeurilor; 
ANEXA 2 – Definiţii pentru termeni şi expresii folosite în legislaţia din domeniul gestiunii 
deşeurilor; 
ANEXA 3 – Agenţi de salubritate; 
ANEXA 4 – Agenţi de tratare valorificare; 
ANEXA 5 – Proiecte privind gestionarea deşeurilor. 

 
 

Orizontul de timp al PJGD 
 

Orizontul de timp al PJGD este 2005 – 2013.  
Anul 2005 este considerat an de referinţă, reprezentând, la momentul elaborării PJGD, ultimul an 
pentru care datele referitoare la deşeuri sunt validate de către EUROSTAT. 

 
PJGD va fi revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a 
mediului, fără să se depăşească însă perioada de 5 ani. 

 
În cazul în care în cadrul procesului de monitorizare a planului se constată o evoluţie diferită a 
indicatorilor utilizaţi în prognoză se va realiza revizuirea PJGD. 
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Impactul asupra comunităţii 

 
 

Implementarea Planului judetean de gestionare a deşeurilor va genera schimbări semnificative ale 
practicilor curente de gestionare a deşeurilor.  
În cele ce urmează se prezintă câteva exemple referitoare la impactul implementării PJGD asupra 
comunităţii. 

 
În ceea ce priveşte deşeurile menajere şi cele asimilate cu acestea din 
comerţ, industrie şi instituţii, vor fi întâlnite următoarele aspecte: 
 

- închiderea depozitelor neconforme în exploatare şi amenajarea la nivel 
judeţean a unui depozit conform cu standardele UE conduce la creşterea 
costurilor de operare la nivel local;  

 
- amenajarea Staţiilor de transfer va contribui la optimizarea costurilor de 

transport;  
 

- pentru zonele populate situate la distanţă mare de depozit conduce la 
apariţia unor noi tipuri de maşini pentru transportul deşeurilor la distanţă; 

 
- extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va conduce la reabilitarea 

terenurilor afectate de depozitare necontrolată şi va ridica standardul 
serviciilor în zona rurală; 

 
- noi reglementări şi cerinţe cu privire la colectare, sortare, valorificare şi  

eliminare pentru diferite categorii de deşeuri vor conduce  la schimbarea  
obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, 
necesitând implicare deosebită din partea populaţiei; 

 
- implicarea activă a  prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea 

standardelor serviciului de salubritate prin creşterea responsabilităţii 
angajaţilor, dar şi la o echilibrare a costurilor cu tarifele încasate sau 
taxele percepute. 

 
- Crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a 

deşeurilor, va asigura un nivel corespunzător  de protecţie a mediului şi a 
sănătăţii populaţiei. 

 
 
 
În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată, punctele de colectare şi 
activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje ori a celor biodegradabile, 
vor fi întâlnite următoarele aspecte : 
 

- sortarea la generator în noi containere şi transport separat pentru 
hârtie/sticlă/metale/plastic/deşeuri de ambalaj duce la schimbarea 
propriu-zisă a obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie 
în parte, aceasta ducând la  implicarea populaţiei. Acest lucru  va 
schimba aspectul estetic al localităţilor întrucât containerele respectă un 
cod al culorilor; 

 
- vor apare containere speciale şi pentru colectarea hârtiei/cartonului, a 

recipienţilor din PET, a dozelor de aluminiu, a materialelor textile şi sticlei 
pentru deşeurile provenite din comerţ, parcuri şi instituţii publice.  
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- centrele  pentru sortarea deşeurilor de ambalaje şi alte deşeuri reciclabile 

din deşeurile municipale, crează noi locuri de muncă şi schimbă 
destinaţia unora dintre fluxurile de deşeuri; 

 
- încurajarea compostării deşeurilor vegetale în propria gospodărie în 

zonele rurale, precum şi în centrele de compostarea deşeurilor 
biodegradabile, va conduce la crearea de  noi locuri de muncă, creşterea 
cantităţilor de compost disponibile pentru agricultură. Colectarea 
diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane determină 
schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a 
spaţiilor verzi; 

- amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată  a deşeurilor 
voluminoase facilitează  eliminarea acestora fără să fie depozitate 
necontrolat.  

 
- utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea 

reutilizării/reciclării materialelor provenite din deşeuri poate determina 
creşterea cantităţilor de deşeuri colectate selectiv.  

 
În ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri: puncte de colectare, 
centre de tratare ( tocare, mărunţire) sau sisteme de preluare de către 
distribuitori vor fi întâlnite următoarele aspecte: 
 

- deşeurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, 
lemn s.a.m.d.)  vor  fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării, 
rămnând ca fracţiile nevalorificabile să fie eliminate controlat: 

o se va întări controlul şi înăspri din punct de vedere legal, 
autorizarea societăţilor de construcţii;  

o se vor aplica tarife speciale la eliminarea deşeurilor din 
construcţii şi demolări; 

o populaţia va trebui să fie informată şi să se conformeze noilor 
practici, chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli 
suplimentare pentru bugetul familiei. 

 
- deşeurile menajere periculoase, deşeurile din echipamente electrice 

şi electronice  şi vehicule scoase din uz:  
o vor fi colectate în puncte de colectare sau predate la schimb  

distribuitorilor facilitând populaţiei eliminarea acestor tipuri de 
deşeuri; 

o pentru a se putea atinge ţintele de recuperare şi reciclare 
propuse agenţii economici vor fi încurajaţi să investească în 
instalaţii nepoluante de tratare/reciclare a deşeurilor 
periculoase, al materialelor rezultate de la vehiculele scoase 
din uz prin dezasamblare sau a celor provenite tot prin 
dezasamblare din deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice, creându-se în acest fel noi locuri de muncă, noi 
surse de materii prime secundare; 

o se vor introduce  noi taxe sau se vor  utiliza alte instrumente 
economice : de exemplu utilizarea sistemului preluării acestor 
deşeuri  de către distribuitori la vânzarea unui produs nou din 
aceeaşi categorie . 
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În ceea ce priveşte informarea/consultarea publicului 
 
Cetăţenii vor fi informaţi mai bine asupra practicilor legate de colectarea, tratarea 
sau eliminarea deşeurilor. Ei vor fi consultaţi înaintea amenajării oricărei instalaţii 
de gestiune a deşeurilor, fiind de aşteptat ca în timp, gradul de implicare şi 
conştientizare să crească. În perioada imediat următoare este foarte importantă 
conştientizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte sistemul de colectare selectivă. 
Pentru aceasta va fi necesar ca: 

- să se desfăşoare campanii sistematice sau chiar neprogramate de 
informare; 

- să fie făcute publice, în mod regulat, rapoarte privind cantităţile, 
investiţiile, costurile de colectare, tratare sau depozitare;  

- să aibă loc consultări publice sistematice în cadrul procedurilor de 
Evaluare Strategică de Mediu, de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului ori cele prevăzute în cadrul emiterii autorizaţiilor de mediu. 
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2. PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE   
 

2.1. DESCRIERE GENERALA 

2.1.1.       Scurtă prezentare a judeţului 
 
 
 
 
 
Judeţul Alba, este situat în partea central- 
vestică a României, în interiorul marii 
curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursul 
mijlociu al Mureşului, fiind străbătut de 
meridianul de 240 longitudine estică şi 
paralela de 460 latitudine nordică.  
 
Se învecinează cu judeţele Cluj şi Bihor la 
nord, Sibiu, Hunedoara şi Vâlcea la sud, 
Sibiu şi Mureş la est şi Hunedoara, Bihor 
şi Arad la vest. 
  
Prin poziţia sa geografică judeţul Alba 
face parte din, Regiunea 7 Centru. 
   

 
 

 Figura 2-1 Regiunea 7  Centru 
 
 
      Judeţul Alba, este ancorat între  Munţii 
Apuseni la vest, înalţi de peste 1800 m, 
Carpaţii Meridionali la sud cu peste 2000 
m altitudine şi Podişul Transilvaniei  la 
est, prezentând o mare varietate de 
peisaje, resurse naturale ale solului şi 
subsolului şi locuri prielnice aşezarilor 
umane. 
 
 
      Ocupând o suprafaţă de 6242 km2,  
judeţul Alba reprezintă 18,3 % din 
teritoriul Regiunii 7 Centru şi cca. 2,6 % 
din  suprafaţa totală a ţării. 
 

 
 

 

Fig. 2-2     Judeţ    ALBA 
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                Judeţul Alba , cuprindea la sfârşitul  
anului 2005 un numar de 4 municipii, 7 oraşe , 
66 comune cu  656 sate şi 39 de sate ce aparţin 
municipiilor şi oraşelor .  
  
            Populaţia judeţului Alba la 1 iulie 2005  
era de 379.184 locuitori , 58 % locuind în mediul 
urban şi 42 % în mediul rural. 
 
            Faţă de datele de la recensământul 
populaţiei din anul 2002, numărul populaţiei din 
judeţ a scăzut cu – 7266 persoane în anul 2005. 

 
 

 

Figura   2-3.      Organizarea 
administrativă a judţului Alba 

 

Suprafaţa judeţului 

Suprafaţa judeţului Alba , este de 6 242 km2,  reprezentând 18,3 % din teritoriul Regiunii 7 
Centru  şi 2,6 % din suprafaţa României.  

Utilizarea terenului 
 
Redăm mai jos fondul funciar al Judeţului Alba, pe categorii de folosinţă. 

Tabel 2-1 Fondul Funciar la 31.12.2005 după modul de folosinţă 

 Ha 
 

% 
 

Suprafaţa totală a judeţului  
Din care: 

624157 100% 

• Suprafaţa agricolă 330771 53 
 arabil 135367  
 păşuni 118244  
 fâneţe 71923  
 vii şi pepiniere viticole 3545  
 livezi şi pepiniere pomicole 1692  

• păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestiera 

225719 
 

36 
 

• ape şi bălţi 7038 1 

• alte suprafeţe 60629 10 
Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2006 
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Geologie 
 

Relieful este  variat, predominant muntos, astfel: munţii ocupă  52% din teritoriul judeţului,   
dealurile   26%, zonele depresionare şi lunci  22%. 

Zona  montană, cuprinde : 
Munţii Bihorului, din cadrul Munţilor Apuseni, respectiv partea lor sudică din bazinul superior 

al Arieşului, prezenţa şisturilor cristaline i-au imprimat un caracter de masivitate, iar calcarele 
mezozoice au favorizat dezvoltarea unui spectaculos relief carstic. 
Flancul sudic se prelungeşte cu masivul Curcubăta înalt de 1489 m. 

Muntele Mare, cu flancurile sudice ce se întind la nord de valea Arieşului, alcătuit din şisturi 
cristaline străpunse de intruziuni granitice. Un element specific este contrastul izbitor dintre 
netezimea culmilor şi îngustimea văilor ce coboară spre Arieş. 

Munţii Metaliferi, se întind în partea  nord-vestică şi sudică a bazinului văii Ampoiului, se 
remarcă rocile flişului cretacic străbatut de formaţiuni vulcanogene cu vârfuri ascuţite, Detunata-
1258 m, Poeniţa-1437 m. 

Munţii Trascăului, reprezintă cea mai extinsă unitate montană a judeţului şi complexă din 
punct de vedere petrografic, cu vârful Dâmbâu – 1369 m altitudine,  roca predominantă fiind 
calcarul. 

Munţii Şureanul, au înălţimi mai mari, Vârful Pătru-2130 m, sunt bine împăduriţi cu păduri 
de foioase, conifere, iar peste limita superioara a acestora se întind păşuni alpine. 

 
Zona dealurilor şi podişurilor:  
Ea cuprinde dealurile piemontane ale Sebeşului, Trascăului şi Podişul Transilvaniei 

(Podişul Târnavelor, Podişul Măhăceni şi Podişul Secaşelor parţial în judeţ şi dealul Bilagului). 
 
Depresiunile şi culoarele, cuprind : 

Culoarul Mureşului este o unitate de contact ce desparte Munţii Apuseni de Podişul Transilvaniei. 
Are altitudinea coborâtă, cuprinsă între 220 m la confluenţa cu râul Sebeş şi 270 m la confluenţa cu 
râul Arieş. Sunt individualizate 8 terase ale Mureşului, bine utilizate în agricultură. 
 
Climă 
 

Clima  judeţului Alba , are caracter continental, fiind diferenţiată în funcţie de treptele de 
relief. Astfel, culoarul Mureşului şi Podişul Târnavelor beneficiază de un climat mai blând, 
temperatura medie fiind de 90C, pe când în zona montană temperatura scade odată cu creşterea 
altitudinii (la 1400 m temperatura medie atinge 20 C).  
Precipitaţiile sunt mai intense în zona munţilor, variind funcţie de altitudine. In culoarul Mureşului 
valorile medii sunt de 550 mm/an. 
Vânturile predominante bat dinspre sud - vest în culoarul Mureşului şi dinspre sud-vest in restul 
teritoriului. In Muntii Apuseni directiile dominante sunt cele de vest şi sud-vest. Calmul atmosferic 
ca o consecinta a climatului de adăpost are valori de peste 50 % . 
 
Hidrologie 
 
Reţeaua hidrografică este bogată,  cursurile  de apã ocupă o suprafaţă de:  7038  hectare,  
respectiv  2424   km lungime (1,02 %). Râurile din judeţ aparţin în totalitate bazinului hidrografic 
Mureş. Teritoriul judeţului se află pe cursul mijlociu al râului Mureş (137 km-in judet). Dintre 
afluenţii Mureşului amintim: Arieşul  cu 113 Km în judeţ, Abrud -24 km, Târnava Mare - 39 km ; 
Târnava Mică  - 37  km, Ampoi - 53 km ; Sebeş - 88 km şi Cugir - 67 km. 
Lacurile – rezervele de apă ce le deţin lacurile sunt relativ reduse. Lacurile antropice sunt cele de 
pe Valea Sebeşului, Oaşa, Tău, Obreja de Căpâlna, Petreşti, a caror apă este folosită atât 
hidroenergetic cât şi în sistem microregional în alimentarea cu apă a localitaţilor, la fel lacul Cugir 
de pe Râul Mic şi lacul Mihoieşti de pe râul Arieş. 
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Tabel 2-2    Amenajări hidroenergetice pe lacuri  
Denumirea Puterea instalată 

-Mw- 
Suprafaţa lacului de 

acumulare 
- ha - 

 Gâlceag 150.0 453 
 Şugag 150.0 74 

 Săsciori 42.2 31 
 Petreşti 2.2 25 

Sursa  : Anuarul statistic al României 2006  
 
Lacurile naturale sunt întţlnite în zona montană, şi anume: în Munţii Şureanul - lacul Şureanul şi în 
Munţii Trascăului lacul glaciar Iezer –Ighiel. 
Lacuri piscicole sunt întţlnite în localităţile Daia, Doştat şi Sebeş,  
 
Vegetaţie 
 
Vegetaţia naturală este variată, prezentând o etajare altitudinală. Astfel, în regiunile mai joase se 
întâlnesc păduri de foioase, iar la altitudini de peste 2.000 de metri, păşuni subalpine şi alpine, 
etajele intermediare fiind ocupate de pădurile de amestec de foioase şi conifere şi de pădurile de 
conifere. În Câmpia colinară a Transilvaniei vegetaţia caracteristică este cea de silvostepă. 
 
Resurse 
 
Resurse naturale de suprafaţă  
Fond forestier 
Ţinând seama că 36,0% din suprafaţa judeţului este acoperită cu păduri, o resursă însemnată o 
constituie lemnul de fag, molid şi brad din pădurile montane şi lemnul de gorun şi stejar, întalnit în 
pădurile mici din zonele de podiş şi  deal.  In acest fel, judeţul Alba  posedă un mare potenţial 
silvic, constituind una din principalele zone de  aprovizionare cu lemn din  ţară. 
 
Tabel nr. 2-3  Fond forestier 
 U.M. 2001 2002 2003 2004 2005 
Fondul forestier - Total mii ha 207.1 206.9 206.1 206.1 206.1 
Suprafaţa pădurilor mii ha 203.2 203.2 202.2 202.3 202.2 

 Răşinoase mii ha 68.8 68.7 68.9 70.1 72.6 
 Foioase mii ha 134.5 134.4 133.4 132.2 129.7 

Suprafaţa împăduririi ha 161 190 197 1294 116 
Volumul de lemn recoltat mii mc 398.5 427.3 376.3 321.9 355.4 
Sursa  : Anuarul statistic al Romaniei 2006  
 
Suprafaţa agricolă a judeţului  este de 330771  ha  reprezentând 53% din suprafaţa totală a 
judeţului, din care proprietate privata 325 406 ha. După modul de folosinţă, structura suprafeţei 
agricole se prezintă astfel:  
 
Tabel nr. 2-4   Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Suprafaţa agricolă totală  328929 328686 32834 328017 330771 
Din care:      

 arabil 132909 132961 133163 132827 135367 
 păşuni 117649 117455 117801 117864 118244 
 fâneţe 72328 72227 72236 72259 71923 
 vii şi pepiniere viticole 4455 4455 3546 3539 3545 
 livezi şi pepiniere pomicole 1588 1588 1588 1528 1692 

Sursa  : Anuarul statistic al Romaniei 2006  
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 Producţia medie la hectar a fost de 2898 kg/ha  la grâu , 2094 kg/ha la orz şi orzoaică, 3564 
kg/ha la porumb boabe, fiind superioară celorlalte judeţe din regiune.  
Creşterea animalelor este relativ bine dezvoltată în judeţ, în zona montană constituind principala 
activitate agricolă.  
 

Tabel nr. 2-5  Numărul  animalelor la sfârşitul anului 2005  în judeţul Alba 
 U.M 2001 2002 2003 2004 2005 

Bovine capete 75705 78661 76371 79371 79759 

Vaci,bivoliţe şi juninci capete 43315 43719 43981 51484 49327 

Porcine capete 92377 100050 100588 163871 183476 

Scroafe de prăsilă capete 5338 5576 5651 8392 9548 

Ovine capete 212929 217477 222114 225848 238091 

Caprine capete 6365 6368 6955 5247 5104 

Cabaline capete 12457 13153 13730 13652 13847 

Păsări capete 1808016 1913726 2302331 1498533 2952209 

Albine Familii 13027 15424 24556 26164 26802 
Sursa  : Anuarul statistic al Romaniei 2006  
 

Resursele minerale: 
În judeţul Alba întâlnim: 

◊ zăcăminte aurifere la Baia de Arieş şi Roşia Montană 
◊ zăcăminte  polimetalice: Baia de Arieş, Almaşu Mare; 
◊ zăcăminte cuprifere: Roşia Poieni, Bucium-Izbita; 
◊ Telururi auroargentifere: Baia de Arieş; 
◊ Minerale argiloase rezultate din alterarea hidrotermală a vulcanitelor Cârnic (Roşia 

Montană); 
◊ zăcăminte de sare  la Ocna Mureş; 
◊ betonita de Ciugud şi Ocna Mureş; 
◊ gaze naturale la  Cetatea de Baltă – Tăuni; 
◊ calcare: Poiana Aiudului; 
◊ marmură: Sohodol; 
◊ argile: Sântimbru, Războieni şi Blaj. 

 

2.1.2.       Arii protejate 
 
În judeţul Alba sunt declarate 83 de rezervaţii şi 10 arii naturale care beneficiază de un statut legal 
la nivel local. Suprafaţa  ocupată este de  822  ha. Parcul Natural Apuseni, situat în partea de nord-
vest a judeţului, este administrat de Direcţia Silvică  Oradea. 
Din rezervaţiile de interes naţional,  au fost atribuite în custodie un număr de 39 de rezervaţii. 
Datorită faptului că majoritatea rezervaţiilor naturale sunt situate în fondul forestier, supravegheat 
de personalul silvic,  nu au fost semnalate fenomene majore de degradare a rezervaţiilor naturale. 
Se constată totuşi o presiune antropică foarte mare în zona tampon a rezervaţiilor Cheile 
Întregalde şi Cheile Râmeţului. 
Tipurile de rezervaţii naturale din judeţul Alba, sunt următoarele: 
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-Rezervaţii naturale complexe (25); 
-Rezervaţii naturale peisagistice (5); 
-Rezervaţii naturale geologice (28); 
-Rezervaţii naturale speologice (23); 
-Rezervaţii naturale botanice (10); 
-Rezervaţii naturale paleontologice (2). 

În judeţul Alba au fost propuse un număr de 15 situri pentru reţeaua de arii naturale protejate 
Natura 2000, din care 12 – SCI (arie de interes special pentru conservare)  şi  3 –SPA  ( arie de 
protecţie specială avifaunistică). 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 2-4 
Arii protejate 

şi si parcuri 
naţionale în 
Regiunea 7 
Centru 

 
 
 
 

 
Tabel 2.6           Lista siturilor Natura 2000 aprobate pentru judeţul Alba 
Nr.crt Nume Site Tip Suprafaţă 

ha 
1 Apuseni SCI 76149,8 
2 Băgău SCI 3256,7 
3 Cheile Glodului, Cibului şi Măzii SCI 711,6 
4 Frumoasa SCI 137060,5 
5 Frumoasa-pIBA SPA 137060,5 
6 Molhaşurile Căpăţânei SCI 816,0 
7 Muntele Mare SCI 1659,2 
8 Muntele Vulcan SCI 94,7 
9 Padiş-Muntele Vlădeasa -pIBA SPA 94585,2 
10 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău SCI 54,9 
11 Pajiştile lui Suciu SCI  
12 Râpa Roţie SCI 43,4 
13 Trascău SCI 50102,0 
14 Valea Cepelor SCI 760,9 
15 Munţii Trascăului -pIBA SPA 99420,6 
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Figura 2-5   Siturile Natura 2000 propuse în  judeţul Alba 

 

24 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

 

2.1.3.     Infrastructura 
 
Infrastructura de transport 
 
Reţeaua de drumuri 
Judeţul Alba, dispune de o reţea bine reprezentată de drumuri publice. Principalele axe de 
circulaţie sunt plasate de-a lungul culoarelor Mureşului, a celor doua Târnave şi prin trecătorile şi 
pasurile montane. 

Tabel 2-7  Situaţia drumurilor publice la 31 decembrie 2005 

 
Drumuri   Naţionale Drumuri Judeţene şi Comunale 

Total 
drumuri 

 Total Modernizate 

Cu 
îmbrăcămin
ţi uşoare 
rutiere 

Total Moderni- 
zate 

Cu 
îmbrăcămi
nţi uşoare 

rutiere 

 

(km) 
Reg. 7  10.012 2.127 1.993 108 7.985 337 2.753
ALBA  2.630 419 369 37 2211 33 538
România   79.001 15.122 13.823 1.078 63.879 6.545 18.670

Sursa: Anuarul Statistic al României,  2006 
 
Densitatea medie a drumurilor la nivel de judeţ  este de 42,1 km/100 km2, valoare aflată  peste 
media pe ţară (33,5 km/100 km2 ) şi pe regiune (29,9 km/100 km2). 
 

Lungimea drumurilor în judeţul Alba şi ponderea lor ,comparativ cu Reiunea 7 Centru şi 
Romania. 

79454

10129

2630

Romania
Reg. Centru
Alba

 

29,7
33,3

41,6

Romania
Reg. Centru
Alba

 
 
Figura 2-6  Lungimea drumurilor judeţene 
 
Străzile orăşeneşti din judeţ au o lungime de 936 km, din care modernizate 367 km. 
Suprafaţa spaţiilor verzi este de 267 ha. 

 
Reţeaua de căi ferate 
 
Judeţul Alba este traversată de 230 km de cale ferată cu ecartament normal, din care 131 km este 
electrificată . 
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Densitatea  liniilor pe 1000 km2 teritoriu este de 36,8 , sub cea regională  ( 41,6 ) şi cea naţională 
(45,9).  
Există în cadrul judeţului  zone întinse izolate din punct de vedere al transportului feroviar, cum 
este spre exemplu zona Munţilor Apuseni din judetul Alba (deoarece pe linia ingusta Turda-Abrud, 
circulaţia a fost întreruptă din motive de rentabilitate ). 
 
Transportul aerian 
 Judeţul Alba nu are aeroport, el este deservit de  aeroporturile din Sibiu şi Târgu Mureş. 
Există în faza de SF, construirea unui aerodrom în judeţ, în comuna Vinţul de Jos. 
 
Alimentarea cu apă  
 
Reteaua de distribuţie a apei, în lungime totală de 848 km  este repartizată în proporţie de 81 % în 
mediul urban , respectiv  în 19 % din localităţile rurale. Volumul total de apă potabilă distribuit în 
anul 2005 a fost de 30.394 mii mc, din care pentru uz casnic 8918 mii mc.  Consumul total de apă 
potabilă / locuitor reprezentând 80 mc,  din care pentru uz casnic 23  mc/locuitor. 
  

Tabel 2-8  Reţeaua şi vlumul apei potabile distribuite în judeţ 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Localităţi cu reţea de distribuţie a apei 
potabile, 

 din care în municipii şi oraşe  

87 92 92 96 94 
 

11 
Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a 
apei potabile (km) 

768 780 790 800 848 

Volumul apei potabile distribuite (mii mc) , 
din care :  

40448 36425 33170 32085 30394 

 pentru uz casnic 12761 11039 10206 9767 8918 
Sursa  : Anuarul statistic al României 2006  
 

Ponderea de distributie a retelei de apa 
potabila 

81%

19%

Urban Rural
 

 
Figura 2-7  Ponderea de distribuţie a Reţelei de apă potabilă 

 
In mediul rural, numărul total de locuinţe era de 61640  la recesământul din 2002, din care au 
instalaţii de alimentare în locuinţă 11731 , iar în afara locuinţei 16429, nivelul de înzestrare a 
localităţilor cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă din reţeaua publică, este scăzut. Menţionăm 
faptul că în unele oraşe, din cauza capaciăţii reduse a instalaţiilor de captare şi distribuţie, 
alimentarea cu apă se face în mod discontinuu, nesatisfăcând necesităţile de alimentare cu apă.  
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Tabel 2-9  Populaţia racordată la reţeaua de distribuţie  
 

Populaţie racordată la reţeaua de distribiţie 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

nr. 
locuitori 

51.939 52067 52.316 52.507 53.730 53.341 

Imobil 49.933 49.973 50.098 50.188 51.561 50.939 
Curte 2.006 2.114 2.218 2.319 2.169 2.402 
Stradă 0 0 0 0 0 0 

Cantitate de apă livrată  
(mc) 

cant. 
Totală 

4.896.525 3.996.321 3.406.210 3.230.304 3.230.304 3.041.536 

Imobil 4.838.757 3.935.433 3.342.334 3.163.512 3.167.832 2.872.356 
Curte 57.768 60.886 63.876 66.792 62.472 69.180 
Stradă 0 0 0 0 0 0 

 
Indicatorul de dezvoltare durabilă “ponderea populaţiei cu acces la apă potabilă”  reprezintă 
procentul din totalul populaţiei judeţului a populaţiei urbane ce are acces la reţeaua de apă 
potabilă. 
 
Tabel 2-10 Ponderea populaţiei cu acces la apa potabilă 
 

 2003 2004 2005 2006 
Populaţie ce are acces la 
reţeaua de apă potabilă 
(locuitori) 

 
173842 

 
174058 

 
174521 

 
174937 

Locuitori jud. Alba (nr. locuitori) 385514 382971 379189 378614 
Ponderea populaţiei ce are 
acces la apă potabilă (%) 

 
45,09 

 
45,44 

 
46,02 

 
46,20 

Intensitatea consumului de 
apa (mc pe cap locuitor-an) 

 
26,47 

 
59,91 

 
23,51 

 
23,59 

 

 

45,09

45,44

46,02
46,20

44,5

45

45,5

46

46,5

%

Ponderea populaţiei ce
are acces la apă
potabilă (%)

45,09 45,44 46,02 46,20

2003 2004 2005 2006

 
Figura 2-8 Ponderea populaţiei cu acces la apa potabilă 
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Canalizarea 
 
Tabel 2-11  Reţeaua de canalizare  în judeţ 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Localităţi cu reţea de canalizare publică , 

 din care în municipii şi oraşe  
14 14 15 618 16 

 
11 

Lungimea simplă a reţelei de canalizare  
(km) 

298 300 317 321 333 

Sursa  : Anuarul statistic al Romaniei 2006  
 
Reţeaua de canalizare este extinsă la 11 localitaţi din zona urbană şi 4 localităţi din zona rurală şi  
are o lungime de 333  km. 
 

Tabel 2-12 Lungimea reţelei de canalizare 
 

Municipii/oraşe Lungime reţele de 
canalizare 

( km) 

Populaţie racordată 
număr locuitori 

Municipii 
Alba Iulia 162,2 48320 
Aiud 30,3 13500 
Sebeş 46,3 29115 
Blaj 19 9000 

Oraşe 
Teiuş 2,8 647 
Ocna Mureş 18 7500 
Zlatna 9,5 1820 
Cugir 70 13527 
Baia de Arieş 3,28 1190 
Cîmpeni 10,1 3100 
Abrud 14,5 3000 

Sursa:  S.C. APA CTTA  S.A.  ALBA 
 

La  nivelul judeţului se constată lipsa în unele oraşe a staţiilor de epurare a apelor uzate sau 
existenţa unor staţii de epurare necorespunzătoare din punct de vedere al standardelor de 
calitate.      
 Din cele 94 localităţi urbane şi rurale echipate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, 
numai 16, sunt prevăzute cu instalaţii centralizate de canalizare a apelor uzate menajere, iar 
dintre acestea numai 6 sunt echipate cu staţii de epurare, celelalte localităţi urbane dispun de 
staţii de epurare neeficiente, sau  abandonate .  
  Dacă ne raportăm la reţeaua totală  de distribuţie a apei, respectiv 848 km,  lungimea 
reţelei de canalizare acopera doar 333 km, respectiv  39,2 %. De aici rezultă faptul că există 
numeroase străzi care deşi au reţele de distribuţie a apei, nu au reţele de canalizare, apele uzate 
menajere fiind de cele mai multe ori aruncate la suprafaţa solului, producând fenomene de poluare. 
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Sisteme de încălzire 
 
Tabel 2-13  Sisteme de încălzire 

Cărbune 
 

Lemn şi 
deşeuri de 

lemn 

Gaze naturale / 
Termoficare 

gaze naturale 
CLU 

 Judeţ 
 

Total 
locuinţe 
din  care 
încălzite 

cu : Nr. % Nr % Nr % Nr % 

          
Alba 141617 1135 0.8 59165 41,8 80681 57 636 0.4 

 
Reţeaua de distribuţie a gazului metan are o lungime de 1187 km şi o întâlnim în 105 localităţi, 
din care 8  oraşe, volumul total de gaz distribuit in judeţ fiind de 315024  mii mc în anul 2005 , din 
care pentru uz casnic 99886 mii mc adică 31,7 % din consumul judeţului.   
 
Gaze 
 

Tabel 2-14  Reţeaua şi volumul de gaze naturale distribuite în judeţ 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Localităţi în care se distribuie gaze naturale  

 din care în municipii şi oraşe  
89 

8 
91 

8 
102 

8 
105 

8 
105 

8 
Lungimea simplă de distribuţie a gazelor  
(km) 

1123 1144 1154 1165 1187 

Volumul gazelor naturale distribuit (mii mc) 355908 337567 349997 309927 315024 
 din care : pentru uz casnic 123666 105921 105900 89120 99886 

Sursa  : Anuarul statistic al Romaniei 2006  

Energie electrică 
 Sunt dotate cu instalaţii electrice  97,6 % din locuinţele permanente din judeţ, conform 
recensământului din 2002, respectiv 2954 de locuinţe , din care 2210 în mediu rural.  
 
Tabel 2-15  Locuinţe racordate la Reţeaua electrică 
 

Număr locuinţe Locuinţe permanente Locuinţe sezoniere 
Total Permanente Sezoniere Cu 

instalaţie 
electrică 

Fără 
instalaţie 
electrică 

Cu 
instalaţie 
electrică 

Fără 
instalaţie 
electrică 

141617 126054 15563 123100 2954 13840 1723 
Din care 
Comune: 
61640 

 
 
52598 

 
 
9042 

 
 
50388 

 
 
2210 

 
 
7605 

 
 
1437 

 

2.1.4.     Date demografice 
 

Cu o populaţie stabilă de 385.880  locuitori, înregistrată la recensământul din martie 2002, 
reprezentând 1,76 % din populaţia României şi 15,1 % din populaţia Regiunii 7 Centru, Judeţul 
Alba se plasează pe locul 11 pe ţară. 

 Datele arată o scădere a populaţiei stabile în judeţ faţă de anul 1992 cu - 7,5 %.  
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Factorii importanţi care au determinat scăderea populaţiei sunt : 

• sporul natural negativ în perioada 1995-2005, respectiv reducerea natalităţii şi creşterea 
mortalităţii; 

Tabel 2-16   Sporul natural 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Sporul natural  
 

- 3,2 - 3,7 - 3,0 - 2,9 - 2,7 

Date relative - rata la 1000 locuitori      
 Nascuţi vii 8,9 8,9 9,0 9,4 9,9 
 Decese 12,1 12,6 12,0 12,3 12,6 

 
• soldul migrator de asemenea puternic negativ; 
 
In consecinţă densitatea populaţiei a scăzut de la 66,3  loc/kmp în anul 1992 la 61,4 loc./kmp în 
anul 2002 şi la 60.7% în anul 2005. 
 
Evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă indică un proces accelerat de îmbătrânire a populaţiei, 
ponderea tinerilor  ( 0-14 ani) s-a redus în această perioadă de la  23,8 % la 16,5 % din total 
populaţiei. 
 

Tabel 2-17 Evoluţia populaţiei pe judeţ în perioada 2001-2005 
 
 

Anul Judeţ 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Alba Total din care: 394.959 385.880 385.514 382.971 379.189

  
  în mediul 
  urban 232.431 223.365 224.036 222.269 220.076

  
  în mediul 
  rural 162.528 162.515 161.478 160.702 159.113

 
Sursa: Direcţia  Regională de Statistică Alba 
Densitatea populaţiei judeţului este de  60.7 locuitori/ km2 în anul 2005. 
 
În judeţul Alba , în anul 2005 ponderea populaţiei urbane a fost de 58  %.   
Ponderea populaţiei judeţului , in cadrul Regiunii 7 Centru este de 15 %. 
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An 2001 An 2002 An 2003 An 2004 An 2005
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Figura 2-9  Evoluţia populaţiei 2001-2005 
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Fig.2-10  Distribuţia populaţiei Urban / Rural 

2.1.5.      Aşezări umane 
 
Judeţul Alba,  cuprindea la sfârşitul anului 2005 un număr de 11 oraşe (din care 4 municipii), 66 
comune şi 656 sate, aparţinând comunelor şi 39 sate aparţinând oraşelor şi municipiilor. 
Majoritatea oraşelor au un număr mai mic de 20.000 locuitori. Un singur oraş – Alba Iulia – are 
populaţia de peste 50.000 locuitori, 6 oraşe au număr mai mic de 20.000 locuitori. 

Tabel 2-18 Structura administrativă şi densitatea populaţiei în judeţul Alba în anul 2005 

Oraşe şi 
municipii 

Municipii Comune Sate Densitate 
populaţie 

Judeţ / 
Regiune 

(număr) (loc/km2) 
Alba 11 4 66 656 60,7
Reg. 7 Centru 55 20 336 1.792 74,2
România 276 103 2.727 13.042 90,7

Sursa: Direcţia Regională de Statististică Alba 
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Judeţul Alba, are o densitate a populaţiei de 60,7 locuitori/km2, fiind sub densitatea medie a 
Regiunii 7 Centru   
 
• Mediul urban –compus din 4 municipii şi 7 oraşe – cu o populaţie de 220076  persoane la 
finele anlui 2005, din care: 

 
Tabel 2-19 Populaţia stabilă pe localităţi urbane , la 1 iulie , 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 
Total judeţ,  
din care: 
 urban 

 394959

232431

385880

223365

385514

224036

382971 
 

222269 

379189

220076
Alba Iulia municipiu 71534 66942 67737 66537 66402
Aiud municipiu 28623 27519 27345 27121 26667
Blaj municipiu 21261 21435 21574 21439 21068
Sebeş municipiu 29581 28603 28842 28871 28887
Abrud oraş 6587 6014 6025 6067 5961
Baia de Arieş oraş 4841 4768 4720 4740 4631
Câmpeni oraş 8436 8287 8231 8242 8029
Cugir oraş 29707 27756 27679 27408 26975
Ocna Mureş oraş 15431 15857 15802 15729 15505
Teiuş oraş 7362 7403 7451 7469 7441
Zlatna oraş 9068 8781 8630 8646 8510
 

-6 oraşe au un număr de locuitori cuprins între 5001 şi 20.000 locuitori, sunt oraşe mici, cu 
excepţia oraşuluiTeiuş şi Ocna Mureş, oraşele Cîmpeni, Abrud, Baia de Arieş şi Zlatna sunt situate 
în zona Munţilor Apuseni. Ocupaţia de bază a locuitorilor era mineritul, metalurgia neferoasă,  
prelucrarea lemnului şi creşterea animalelor, potenţialul  lor economic a scăzut mult, prin 
restructurarea activităţilor economice din zonă, respectiv reducerea  activităţii în minerit şi 
metalurgie.  Au dotări tehnico- edilitare puţin dezvoltate, rampele de deşeuri sunt neconforme 
având an de închidere 2009, cu excepţia oraşului Ocna Mureş care are an de închidere 2013. 

-1 oraş –Cugir-, cu o  populaţie de 26975 locuitori, majoritatea locuitorilor lucrau în industria 
construcţii de maşini şi aparare naţională. Potenţialul   economic a scăzut mult, prin restructurarea 
activităţilor economice din zonă.   Are dotari publice, respectiv reţea de apă potabilă, încălzire în 
sistem centralizat, rampa de deşeuri menajere neconformă cu an de închidere 2009. 

-3 municipii cu populaţie cuprinsş între 20001 – 30000 locuitori, Aiud, Blaj şi Sebeş, au o 
putere economică relativ bună, având dotările necesare: reţea de apă potabilă, încălzire în sistem 
centralizat, rampe de deşeuri menajere care sunt neconforme urmând a fi inchise, Aiudul în anul 
2013, Blaj şi Sebeş în anul 2009. 

-1 municipiu reşedinţă de judeţ, cu o populaţie de 66402 locuitori, având în general dotările 
necesare: reţea de apă potabilă, încălzirea în sistem centralizat a scăzut foarte mult, majoritatea 
apartamentelor fiind incâlzite cu centrale de apartament,  rampa de deşeuri menajere este 
neconformă având an de închidere 2015. 
 
Mediul rural : 
 -Se constată că 1  comună  are sub 500 de locuitori, Ceru Băcăinţi (314 locuitori), aşezată 
în zonă de munte, cu densitate mică de locuitori/kmp, cu distanţe mari de parcurs între localităţi, şi 
cu o infrastructură de drumuri mai slabă. Sistemul de încălzire este cu lemne. Nu au sisteme 
centralizate de alimentare cu apă şi canalizare şi nici staţii de epurare. Ocupaţia de bază: creşterea 
animalelor, silvicultura, minerit şi prelucrarea lemnului. Este declarată zonă izolată. 
 
 -7 comune au o populaţie cuprinsă între 501 – 1000 locuitori, acestea sunt: Cenade, 
Intregalde, Mogoş, Ocoliş, Ohaba, Ponor şi Râmeţ. 
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 -25 comune au o populaţie cuprinsă între  1001  - 2000  locuitori acestea sunt: Almaşul 
Mare, Arieşeni, Avram Iancu, Blandiana, Bucium, Cîlnic, Cergău, Ciuruleasa, Cut, Doştat, Hopârta, 
Gârda de Sus, Fărău, Livezile, Noşlac, Poiana Vadului, Poşaga, Rădeşti, Rimetea, Roşia de 
Secaş, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadul Moţilor şi Vidra. Sunt în general comune situate în 
zonă de munte şi deal, cu o infrastructură relativ slabă, fără putere economică. 
 -18 comune au o populaţie cuprinsă între  2001 - 3000  locuitori  acestea sunt: Albac, 
Berghin, Bucerdea Grînoasă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Gîrbova, Horea, Lopadea Nouă, 
Lunca Mureşului, Mirăslău, Săliştea, Sîncel, Sîntimbru, Şibot, Şpring, Stremţ şi Şugag. Sunt în 
general comune situate în zonă de munte şi deal, cu o infrastructură relativ slabă, fără putere 
economică. 

-8 comune au o populaţie cuprinsă între  3001 - 4000  locuitori acestea sunt: Cetatea de 
Baltă, Daia Română, Lupşa, Meteş, Mihalţ, Pianu, Roşia Montană şi Valea Lungă. Sunt comune cu 
o infrastructură relativ bună, cu putere economică bună. 

-2 comune au o populaţie cuprinsă între 4001  - 5000  locuitori   acestea sunt: Galda de 
Jos şi Şona. Sunt comune cu o infrastructură relativ bună, cu putere economică bună. 

-6 comune au un număr de locuitori  peste 5000 locuitori  acestea sunt: Bistra, Ighiu, 
Jidvei, Săsciori, Unirea şi Vinţu de Jos. Sunt comune mai mari cu potenţial economic. Majoritatea 
au sisteme de alimentare cu apă, dar sunt racordaţi un număr mic de locuitori, în general  zonele 
centrale ale localităţilor. Nu au sisteme de canalizare şi nici staţii de epurare. 

- Incălzirea se realizează cu gaze naturale acolo unde sunt reţele şi cu lemne, cărbuni, în 
restul localităţilor. 

-Depozitarea deşeurilor se face în general în locuri dispuse de Consiliul local, fără alte 
amenajări specifice. 

In ceea ce priveşte ponderea locuitorilor în mediul rural în judeţul Alba peste 8o% din sate, 
adică  611 sate  din 656 câte are judeţul Alba, au sub 500 locuitori.  
 
Localităţi izolate 
Conform prevederilor Directivei europene 1999/31/EC şi a H.G. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor localitatea izolată este definită ca o aşezare cu un număr de maximum 500 de locuitori şi 
cu maximum 5 locuitori/km2, aflată la o distanţă de cel puţin 50 km faţă de cea mai apropiată 
aglomerare urbană cu minimum 250 de locuitori/km2 sau având drumuri cu acces dificil până la 
cele mai apropiate aglomerări urbane, determinat de condiţii meteorologice aspre pe o perioadă 
semnificativă din cursul unui an. 
 
Conform cu „Ancheta statistică privind identificarea aşezărilor izolate şi gestionarea deşeurilor în 
aceste aşezări”, întocmită de Agenţia de Protecţia Mediului Alba împreună cu Consiliul Judeţean 
Alba, în judeţul Alba există un număr de 118 localităţi izolate conform definiţiei mai sus amintite. În 
plus, în judeţ există alte 132 localităţi care, din cauza condiţiilor meteorologice din perioada de 
iarna şi a reliefului, nu au acces sau au acces dificil pe o perioadă semnificativă din an. Numărul 
total de locuitori din cele 250 localităţi este de 14.177, ceea ce reprezintă circa 3,7 % din populaţia 
totală a judeţului (8,8 % din populaţia din mediul rural) şi 0,6 % din populaţia totală a regiunii (1,4 % 
din populaţia mediului rural a regiunii). 
Până în prezent numai comuna Ceru Bacainţi din judeţul Alba se regăseşte pe lista localităţilor 
izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la 
respectarea unor prevederi ale HG nr. 349/2005, lista aprobată prin Ordin al ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor nr. 775/28 iulie 2006. 

 

2.1.6.       Dezvoltare economică 
 
Datele economice ale judeţului indică un relativ echilibru de ansamblu al celor trei sectoare: primar, 
secundar şi terţiar.  
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei judeţului au fost 
determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de tradiţia existentă în 
prelucrarea  acestor resurse.  
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• Principalele sectoare economice din judeţ 
 
• Numărul total al intreprinderilor industriale la sfârşitul anului 2005 era de 6776 din care : 

 45 formă  majoritară de stat 
 6066 formă majoritară privată 

• Pe clase de mărime, după numărul salariaţilor, un număr de:  
 5777 societăţi au până la 9 salariaţi,  
 772 societăţi au între 10-49 salariaţi,  
 180 societăţi au între 50-249 salariaţi,  
 47 societăţi au peste 250 salariaţi. 

 
Tabel 2-20 Numărul de unităţi active, numărul mediu de salariaţi , în anul 2005 

 
 Nr. Unităţi active Nr. Mediu de 

salariaţi 
Total judeţ 6776 72528 
INDUSTRIE 
Din care: 

1345 41565 

Industria de energie şi apă 16 2653 
Industrii orientate în principal către producţia de 
bunuri intermediare  

588 11922 

Industria mijloacelor de transport rutier 10 1279 
Industria de bunuri şi echipamente 126 5388 
Industria de bunuri de consum de lungă durată  111 4504 
Industrii agricole şi alimentare  236 3985 
Industria bunurilor de consum de durată limitată  258 11834 
CONSTRUCŢII 500 5200 
TRANSPORTURI 482 3968 
POŞTA ŞI TELECOMUNICAŢII 50 1024 
TRANZACŢII IMOBILIARE 107 331 
VÂNZAREA, INTREŢINEREA ŞI REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR, COMERŢUL CU 
AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR 

258 1566 

COMERŢ CU RIDICATA 654 2899 
COMERŢ CU AMĂNUNTUL, REPARAŢII DE 
ARTICOLE PERSONALE ŞI GOSPODĂREŞTI 

1799 7141 

SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE PENTRU 
POPULAŢIE 

534 2105 

INCHIRIERI ŞI SERVICII, SALUBRIZARE, 
GESTIONAREA DEŞEURILOR 

635 2683 

ALTE ACTIVITĂŢI, AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ, etc 

412 4046 

 
 
 
• Distribuţia forţei de muncă 

Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2005 în judeţul Alba, este de: 
 

• 168,6 mii persoane, din care, în principalele activităţi: 
o  agricultură, vânătoare, silvicultură  54,6  mii persoane,  
o  industrie      295,9 mii persoane   
o construcţii      5,2 mii persoane   
o transporturi    3,9 mii persoane   
o poştă şi telecomunicaţii    1,1 mii persoane   
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o comerţ cu ridicata     2,9 mii persoane   
o comerţ cu amănuntul   7,1 mii persoane   
o servicii     2,1 mii persoane  . 

 
 
 
Ponderea ramurilor producţiei materiale în total judeţ, tendinţa în anul 2005 faţă de anul 2004 
 

Tabel 2-21   Ponderea ramurilor producţiei materiale 
 

 2004   -   % 2005   -   % 
 Nr. 

unităţi 
Cifră 
afaceri 

Nr. 
salariaţi 

Nr. 
unităţi 

Cifră 
afaceri 

Nr. 
salariaţi

TOTAL JUDEŢ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Industrie 20,8 54,9 59,8 19,8 52,6 57,3
2. Construcţii 7,0 5,9 7,7 7,4 5,1 7,2
3. Transporturi 6,8 5,3 4,9 7,1 5,5 5,5
4. Poştă şi telecomunicaţii 0,6 1,3 1,6 0,7 1,2 1,4
5. Tranzacţii imobiliare 1,3 0,2 0,3 1,6 0,2 0,4
6. Vânzare, întreţinere, reparaţii 
autovehicule 

3,8 4,0 1,8 3,8 4,2 2,2

7.Comerţ cu ridicata 9,3 10,6 3,5 9,7 12,6 4,0
8. Comerţ cu amănuntul, servicii 
gospodăreşti 

27,7 11,3 9,2 26,5 11,6 9,8

9. Servicii de piaţă pt. populaţie 7,7 1,5 2,7 7,9 1,6 2,9
10. Inchirieri, Serv. de apa, 
salubritate, gest. deseuri. Etc. 

8,9 1,5 3,2 9,4 1,6 3,7

11. Alte activităţti 6,1 3,5 5,3 6,1 3,8 5,6
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PONDEREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN JUDEŢ   - an 2005 
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Fig. 2-11 Ponderea activităţilor economice 
• Rata şomajului 
 
Rata şomajului a scăzut la nivel de judeţ în perioada 2001-2005.  
În anul 2005 rata şomajului la nivelul judeţului a fost de 8,3 %, valoare care se înscrie peste  media 
pe ţară de 5,9 şi a reiunii de 7,3 %. 

Tabel 2-22     Evoluţia ratei şomajului  2001 - 2005 

-Rata şomajului (%)  -    Număr şomeri Judeţ 
Alba 2001 2002 2003 2004 2005 
      
Rata şomajului % 10,4 10,8 9,2 10,0 8,3
Din care: femei 11,5 12,5 11,7 9,1 7,7
  
-    Număr şomeri 19918 21480 17248 18597 15264
Din care: femei 11166 12442 10609 7825 6728
  
  

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 
 
• Venitul mediu 
 
Câştigul salarial nominal, mediu net lunar  pe persoană în anul 2005 în judeţ a fost de 645  lei, fiind 
mai mic decât cel regional – 661 lei şi decât la  nivel naţional - 746 lei. 
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Tabel 2-23 Câştigul salarial nominal, mediu net lunar şi numărul de salariaţi,  pe activităţile 
din judeţ se prezintă astfel: 

 
AN 2005 

 lei/ lună/persoană 
 

2005 
 număr salariaţi 

Total judeţ 645 89792
Agricultură 479 2176
Silvicultură, exploatare forestieră, piscicultură 711 684
Industria extractivă 871 2313
Industria prelucrătoare 577 34119
Energie electrică, termică, gaze şi apă 1279 2333
Construcţii 538 5118
Comerţ 426 12498
Hoteluri şi restaurante 329 1369
Transporturi şi depozitare 659 3868
Poştă şi telecomunicaţii 1107 1114
Activ. Financiare, bancare şi de asigurări 1712 1156
Tranz. imobiliare, închirieri, activ.prestate 
intreprinderilor 

511 2682

Administraţie publică şi apărare 1047 3534
Invăţământ 846 7478
Sănătate şi asistenţă socială 693 6337
Alte activ. de serv. colective, sociale şi 
personale 

492 2331

 
 
Produsul Intern Brut 
 
Produsul Intern Brut al Judeţului Alba în anul 2004 (ultimul an pentru care s-a comunicat PIB în 
Anuarul Statistic al Romaniei –2006)  totaliza 4282,3 milioane  lei (RON) preţuri curente, 
reprezentând circa 1,7 % din PIB al României şi 14,2 % din PIB Regiunea 7 Centru. 

Tabel 2-24 Evoluţia PIB în perioada 2000-2004 în judeţul Alba,  Regiunea 7 Centru şi la 
nivel naţional 

PIB/an 2000 2001 2002 2003 2004 
PIB total 

(milioane lei) 
Judeţ ALBA 

1322,1 1793,1 2276,7 3374,9 4282,3 

PIB total 
(milioane lei) 
Regiunea 7 

10177,5 14421,2 19113,5 24810,8 30096,4 

PIB total 
(milioane lei) 

România 

80377,3 116768,7 151475,1 197564,8 246468,8 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2006 
 
• Principalele centre de atracţii 
 
• Trecutul istoric, este un important punct de atracţie al judeţului Alba. 
Judeţul Alba este o veche vatră de cultură şi civilizaţie, de 7 000 de ani, continuitatea neamului 
românesc s-a făcut simţită pe aceste meleaguri.  
Municipiul Alba-Iulia reprezintă un puternic centru istoric şi cultural, beneficiază de numeroase 
obiective de interes turistic, reunind în teritoriul său monumente istorice, de arhitectură şi artă , din 
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care amintim: Catedrala Ortodoxă, Catedrala Romano-Catolică, Cetatea Alba Iulia, Biblioteca 
Batthyaneum, Muzeul Unirii, etc.  
Municipiul Aiud - complexul  de arhitectură medievală, Muzeul de istorie, Muzeul de Ştiinţe 
Naturale; 
Municipiul Blaj - centru politic şi cultural, de care se leagă evenimentele Revoluţiei de la 1848, 
Câmpia Libertăţii, Castelul Mitropolitan, Catedrala Sfânta Treime,etc. 
Oraşul Abrud - veche aşezare antică, considerat ca fiind unul din leagănele istoriei poporului 
român, patrimoniul său istoric incluzând mărturiile evenimentelor Răscoala lui Horea, Cloşca şi 
Crişan,  Revoluţia de la 1848 condusă de Avram Iancu, adunările Societăţii Astra, etc. 
 
• Rezervaţiile naturale, cum ar fi: Iezerul Ighiel, Iezerul Şurianu, Pădurea de la Vidolm, 

Rezervaţia Scărişoara - Belioara, Cheile Intregalde, Cheile Râmeţului, Detunata,  Gheţarul de la 
Vârtop, Dealul cu melci, Râpa Roşie, Cetăţile Romane de la Roşia Montană, Calcarele de la 
Ampoiţa, etc. 

 
• Reţeaua instituţiilor de cultură , învăţământ şi sănătate: 

- 270 biblioteci, cu 3011 mii volume existente, din care 4 ale instituţiilor de învăţământ superior, 
13 biblioteci specializate, 178 şcolare şi 75 biblioteci publice; 

   - 44 Secţii sportive cu 1351 sportivi legitimaţi; 
  - 15 Facultăţi , cu 6864 studenţi şi 173 cadre didactice; 
  - 34 Licee, cu 13556 elevi înscrişi şi 1122 personal didactic; 
  - 301 grădiniţe, 151 şcoli pentru învăţământul primar şi gimnazial; 
  -10 spitale, 224 cabinete medicale de familie, 133 cabinete stomatologice, 99 farmacii, etc. 
 - 10 muzee, 1 cinematograf. 
 
Turismul 
Dispunând de un potenţial turistic deosebit, relieful  predominant muntos favorizează practicarea 
turismului montan.  
Baza materială a turismului din judeţul Alba  cuprindea în anul 2005,  27 unităţi de cazare, între 
care 7 hoteluri, 3 cabane şi 2 campinguri, 14 pensiuni. Capacitatea totală de cazare este de 1179 
locuri. Numărul turiştilor cazaţi în anul 2005 a fost de 48963, numărul de înnoptări pentru turiştii 
cazaţi a fost de 94643 în anul 2005, . 

Tabel 2-25 Număr de înnoptări, capacitate de cazare până în anul 2005 

Judeţ Alba 
Număr de 
înnoptări 

Nr. Turişti 
cazaţi 

Cap.de cazare 
locuri/zile 

An   
2001 95706 59901 505096 
2002 95324 48628 418896 
2003 98480 52409 400980 
2004 90145 48168 376974 
2005 94643 48963 361969 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 2007 
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2.2.  DATE SPECIFICE REFERITOARE LA GENERAREA SI GESTIONAREA 
DESEURILOR  

 
Acest sub-capitol prezintă situaţia actuală privind generarea şi gestionarea deşeurilor municipale în 
judeţul Alba, considerată ca punct de referinţă ce identifică necesităţile de dezvoltare ulterioară în 
cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor.  
 
Scopul descrierii situaţiei existente (an referinţă 2005) este de a identifica starea prezentă privind  
tipurile şi cantităţile de deşeuri precum şi punctele slabe în cadrul sistemului.  
 
Autorităţile pentru protecţia mediului din România colectează date privind gestionarea deşeurilor 
încă din anul 1991, primul set de date complet la nivel naţional datând din anul 1995. Până în anul 
2003 colectarea de date privind gestionarea deşeurilor s-a realizat de către agenţiile judeţene de 
protecţia mediului pe bază de chestionare statistice, datele fiind prelucrate de către Institutul 
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului  - ICIM Bucureşti în colaborare cu 
Institutul Naţional de Statistică (INS). 
 
 În anul 2004, în cadrul proiectului de asistenţă tehnică PHARE RO 0107.04.03, a fost realizată 
ancheta statistică pilot pentru deşeuri, în cadrul căreia au fost îmbunătăţite atât metodologia cât şi 
chestionarele de anchetă. Începând cu anul 2005 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
împreună cu Institutul Naţional de Statistică realizează o cercetare statistică anuală. 
În ceea ce priveşte deşeurile municipale, ancheta statistică se realizează exhaustiv, pe baza a 
două chestionare: 

 AS-GD-MUN „Cercetare statistică pentru primării sau unităţi specializate în 
servicii de salubritate”; 

 AS-GD-TRAT „Cercetare statistică privind tratarea deşeurilor”. 
 
Conform menţiunilor din publicaţia statistică privind deşeurile, calitatea datelor privind gestionarea 
deşeurilor este influenţată în mare măsură de o serie de condiţii existente la nivelul unităţilor 
raportoare, şi anume: 
 

 disponibilitatea condiţiilor tehnice pentru înregistrarea deşeurilor (în principal 
lipsa cântarelor la depozitele de deşeuri); 

 organizarea managementului deşeurilor; 
 înregistrarea întreprinderilor în Registrul statistic al operatorilor economici; 
 competenţa şi angajamentul responsabilităţilor pentru completarea 

chestionarelor statistice. 
 

 
• In analiza datelor existente , disponibile, trebuie să facem menţiunea că datele au fost 

estimate şi nu măsurate, în principal lipsa cântarelor la depozitele de deşeuri; 
 
 

2.2.1.           Generarea deşeurilor 
 
 
Planul  judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Alba, cuprinde la acest capitol 
informaţii referitoare la caracterizarea deşeurilor municipale din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ: 
 

 Cantităţi de deşeuri municipale generate 
 

 Indicatorii de generare a deşeurilor municipale 
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 Compoziţia deşeurilor menajere 
 

 Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale 
 
• Cantităţi de deşeuri municipale generate 
 
Deşeurile municipale generate, reprezintă atât cantităţile  de deşeuri generate şi colectate (în 
amestec sau selectiv), cât şi deşeurile generate şi necolectate. 
 
Datele de bază privind generarea deşeurilor municipale sunt furnizate în principal de către 
operatorii de salubritate şi se bazează  pe estimări şi nu pe date precise, obţinute prin cântăriri. 
În cadrul grupurilor de lucru în etapa de elaborare a proiectului PJGD au fost analizate datele 
privind generarea deşeurilor municipale deţinute de către APM-Alba, date rezultate din raportările 
statistice. Analiza a condus la faptul că multe date raportate sunt eronate.  
 
Cantitatea de deşeuri generate şi necolectate, sunt reprezentate în cea mai mare parte de 
deşeurile menajere din zonele în care populaţia nu este deservită de servicii de salubrizare. 
 
Indicatorii de generare din mediul urban şi rural utilizaţi au fost  de 0,9 kg/locuitori x zi în mediu 
urban şi 0,4 kg/locuitor x zi în mediu rural.  Nu există masurători efectuate în judeţ. 
 
Cantităţile de deşeuri municipale generate la nivel judeţean, sunt prezentate pentru o perioadă de 
5 ani, anterioară anului 2005 an de referinţă, indicat în metodologia de elaborare a PJGD-urilor. 
 
În cantităţile de deşeuri municipale sunt incluse : 
 

• Deşeurile menajere colectate în amestec de la populaţie; 
 

• Deşeurile din comerţ, industrie, instituţii, colectate în amestec şi care sunt asimilabile cu 
cele menajere 

 
• Deşeurile de ambalaje rezultate de la populaţie, comerţ şi instituţii 

 
• Deşeurile municipale colectate selectiv, de la populaţie, comerţ, instituţii, pe sortimente 

(hârtie, carton, sticlă, plastic, metale, lemn, biodegradabile) etc. 
 

• Deşeuri voluminoase  
 

• Deşeuri din grădini şi  parcuri, pieţe şi stradale 

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele privind generarea deşeurilor municipale 
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Tabel  2-26   Cantităţi de deşeuri municipale generate în perioada 2001 - 2005 

Cantitate de deşeuri (tone)  
Tipuri de deşeuri Cod 

deşeu1
 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Deşeuri municipale 
(deşeuri menajere şi 
asimilabile din 
comerţ, industrie, 
instituţii, din care: 

20 
15 01 171090 177212 166058 164361 168619

1.1 Deşeuri menajere 
colectate în amestec 
de la populaţie 

20 03 01 74884 72082 66552 69114 69924

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

20 03 01 35217 36731 40368 45966 47371

Deşeuri municipale 
(menajere şi 
asimilabile) colectate 
separat, din care: 

20 01 
15 01 - 7141 8272 1465 1609

− hârtie şi carton 20 01 01 
15 01 01 1324 1402 1429 1560

− sticlă 20 01 02 
15 01 07 - 11 - -

− plastic 20 01 39 
15 01 02 2 3 36 49

− metale 20 01 40 
15 01 04 5815 6856 - -

− lemn 20 01 38 
15 01 03 - - - -

1.3 

− biodegradabile 20 01 08 - - - -
1.4 Deşeuri voluminoase 20 03 07 n.d.2 n.d n.d n.d n.d
1.5 Deşeuri din grădini şi 

parcuri 20 02 4520 4927 931 942 2040

1.6 Deşeuri din pieţe 20 03 02 4302 4890 1057 1209 2600
1.7 Deşeuri stradale 20 03 03 7182 7411 5498 4065 5575
1.8 Deşeuri generate şi 

necolectate 
20 01 
15 01 44985 44030 43380 41600 39500

 
Sursa: APM Alba , Operatori de salubritate din judeţ 
 

• Indicatorii de generare a deşeurilor municipale 
 
 
În Figurile de mai jos se prezintă variaţia indicatorilor de generare a deşeurilor municipale, 
respectiv menajere de la populaţie, în perioada  2001-2005, indicatori calculaţi pe baza datelor 
furnizate de operatorii de salubritate şi centralizate de  APM Alba. 
 
 
 
                                                 

1 Conform Listei Europene a Deşeurilor 
2 Nu există date disponibile 
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Tabel 2-27 Indicatori de generare 
 2001 2002 2003 2004 2005 
-Cantitatea de deşeuri municipale 
generată  -tone  

171090 177212 166058 164361 168619

-Cantitatea de deşeuri menajere 
generată de  populaţie – tone  

119869 116112 109932 110714 109424

-Nr. populaţie 394959 385880 385514 382971 379189
Indicator de generare –deşeuri 
municipale     kg/ locuitor x an 

433 459 430 429 444 

Indicator de generare –deşeuri 
menajere de la populaţie         kg/ 
locuitor x an 

303 300 285 289 288 

 

Indicator de generare a deseurilor municipale 
2001 -2005     kg/locuitor/an
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Figura  2-12   Indicatori de generare a deşeurilor municipale în judeţul Alba 2001 -2005 

Indicator de generare a deseurilor menajere de 
la populatie   2001 - 2005  kg/locuitor x an
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Figura 2-13    Indicatori de generare a deşeurilor menajere de la populatie  judeţ Alba 2001 -2005 
 
 Indicatorii de generare prezintă o variaţie neuniformă, o posibilă explicaţie fiind faptul că raportările 
s-au bazat pe estimări şi nu pe cântăriri. Valoarea indicatorului de generare de deşeuri municipale 
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la nivelul judeţului Alba în anul 2005 (444 kg/locuitor) este mult mai mare decât media la nivel 
naţional (364 kg/locuitor conform raport EUROSTAT). 

 
 
Datele referitoare la generarea deşeurilor municipale în anul 2005 în judeţul Alba prezentate în 
proiectul PJGD, au fost analizate în cadrul grupurilor de lucru desfăşurate  în perioada 10 
septembrie – 10 octombrie 2007 şi luând în considerare rezultatul analizei efectuate de grupa de 
experţi, la intocmirea PRGD Regiunea 7 Centru, s-au evidenţiat în principal următoarele: 
 

o Cantităţile de deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie sunt 
supraestimate. Analiza s-a efectuat ţinând seama de aria de acoperire cu servicii de 
salubritate şi considerând un indice de generare de 0,9 kg/locuitor x zi în mediul urban 
şi 0,4 kg/locuitor x zi în mediul rural. 

 
o Cantităţile de deşeuri din hârtie şi carton şi deşeuri de plastic prezentate ca fiind 

colectate separat sunt rezultatul programelor iniţiate de către MMGA sau a dezvoltării 
pieţei de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile, îndeosebi hârtie, carton, plastic. 

 
o În ceea ce priveşte deşeurile metalice colectate separat, cantităţile prezentate în 

proiectul PJGD, an 2002 şi 2003,  au reprezentat datele raportate de către REMAT. 
Întrucât la nivelul judeţului în anul 2002  - 2003,  nu era implementat un sistem de 
colectare selectivă, s-a ajuns la concluzia că datele raportate reprezintă deşeuri 
provenite din circuitele industriale/comerciale. 

 
o Cantităţile de deşeuri stradale în judeţul Alba prezintă variaţii  mari de la un an la altul, 

între 16 004 tone în anul 2001  şi  10 215  tone  în anul 2005. 
 
Estimarea cantităţilor de deşeuri municipale generate în anul 2005 
 
Ţinând seama de rezultatele analizei prezentate mai sus şi luând în considerare indicatorii statistici 
de generare a deşeurilor municipale, precum şi informaţiile furnizate de către agenţiile judeţene 
pentru protecţia mediului şi operatorii de depozite conforme din regiune, în cadrul grupurilor de 
lucru au fost estimate cantităţile de deşeuri municipale generate în anul 2005. 
 
 La estimarea cantităţilor au fost luate în considerare şi datele privind generarea deşeurilor 
raportate în anii 2004 şi 2005.  Cantităţile de deşeuri menajere de la populaţie (colectate şi 
necolectate) s-au determinat pe baza ariei de acoperire şi a indicilor de generare de 0,9 kg/locuitor 
x zi în mediul urban şi 0,4 kg/locuitor x zi în mediul rural. Cantităţile au fost aproximate la 1.000 t. 
In calculul estimativ al cantităţilor de deşeuri din 2005, faţă de anul 2003, s-a luat în considerare o 
creştere economică de 0,8% /an, care conduce implicit la creşterea indicelui de generare a 
deşeurilor municipale. De asemenea, s-a considerat că pentru fiecare tip de deşeu din categoria 
deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, indicele de generare va avea 
aceeaşi creştere.  
 
Creşterea anuală de 0,8 % a generării deşeurilor municipale, determinată, în principal, pe baza 
prognozei PIB, a fost utilizată la calculul prognozei din Planul Naţional şi Regional de Gestionare a 
Deşeurilor 
 
Cantităţile estimate privind generarea deşeurilor municipale în anul 2005 reprezintă baza  de calcul 
a prognozei de generare a deşeurilor pentru perioada 2005-2013. 
 
Redăm în tabelul de mai jos , cantităţile estimate  de deşeuri municipale generate în anul 2003 
pentru judeţul Alba, de către echipa de experţi, în cadrul proiectului de twinning România – 
Germania, desfăşurat în cadrul MMDD, la elaborarea PRGD- Regiunea 7 Centru 
(pe judeţe şi total la nivelul regiunii). 
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Cantităţile de deşeuri menajere de la populaţie (colectate şi necolectate) s-au determinat pe baza 
ariei de acoperire şi a indicilor de generare de 0,9 kg/locuitor x zi în mediul urban şi 0,4 kg/locuitor 
x zi în mediul rural. 
 
 

Tabel 2-28  Cantităţi estimate de deşeuri municipale generate în anul 2003  

Cantitate de deşeuri (tone) AN 2003  
Tipuri de deşeuri Cod 

deşeu3
 

Total 
Regiune Alba Braşov Covas

na Harghita Mureş Sibiu 

1. Deşeuri municipale 
(deşeuri menajere şi 
asimilabile din comerţ, 
industrie, instituţii, din 
care: 

20 
15 01 877.930 128.605 221.400 80.010 111.300 184.790 151.825

Deşeuri menajere 
colectate în amestec 
de la populaţie 

476.000 54.000 146.000 46.000 54.000 100.000 76.000

 - în mediul urban 427.000 51.000 140.000 34.000 37.000 91.000 74.000

1.1 

 - în mediul rural 

20 03 01 

47.000 3.000 6.000 12.000 15.000 9.000 2.000

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

20 03 01 146.000 20.000 30.000 18.000 23.000 30.000 25.000

Deşeuri municipale 
(menajere şi 
asimilabile) colectate 
separat, din care: 

20 01 
15 01 20.330 1.405 5.400 1.410 3.000 3.990 5.125

− hârtie şi carton 20 01 01 
15 01 01 19.200 1.400 5.400 1.400 2.000 3.900 5.100

− sticlă 20 01 02 
15 01 07 5   5

− plastic 20 01 39 
15 01 02 1.125 5 10 1.000 85 25

− metale 20 01 40 
15 01 04   

− lemn 20 01 38 
15 01 03 

  

1.3 

− biodegradabile 20 01 08   
1.4 Deşeuri voluminoase 20 03 07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d
1.5 Deşeuri din grădini şi 

parcuri 20 02 13.000 2.000 3.000 1.200 1.300 3.000 2.500

1.6 Deşeuri din pieţe 20 03 02 11.800 1.200 4.000 1.100 1.500 2.800 1.200
1.7 Deşeuri stradale 20 03 03 35.500 6.000 10.000 4.000 5.500 5.000 5.000

Deşeuri generate şi 
necolectate 175.300 44.000 23.000 8.300 23.000 40.000 37.000

 - în mediul urban 68.800 23.000 7.000 3.800 11.000 6.000 18.000

1.8 

 - în mediul rural 

20 01 
15 01 

106.500 21.000 16.000 4.500 12.000 34.000 19.000
 

                                                 
3 Conform Listei Europene a Deşeurilor 
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Tabel 2-29 Cantitate estimată de deşeuri generate (tone) în judeţul Alba  2003 – 2005, care va 
intra în calculul prognozei 
 

 Tipuri de deşeuri Cod deşeu4

2003 2004 2005
1. Deşeuri municipale 

(deşeuri menajere şi 
asimilabile din comerţ, 
industrie, instituţii, din 

care: 

20
15 01 128.605 128.100 128.157

Deşeuri menajere 
colectate în amestec 

de la populaţie 
54.000 55.330 57.426

- în mediul urban 51.000 52.256 54.358

1.1 

- în mediul rural 

20 03 01

3.000 3.075 3.068

1.2 Deşeuri asimilabile din 
comerţ, industrie, 

instituţii colectate în 
amestec 

20 03 01 20.000 20.056 20.099

Deşeuri municipale 
(menajere şi 

asimilabile) colectate 
separat, din care: 

20 01
15 01 1.405 1.520 1.650

− hârtie şi carton 20 01 01
15 01 01 1.400 1.480 1.600

− sticlă 20 01 02
15 01 07  

− plastic 20 01 39
15 01 02 5 40 50

− metale 20 01 40
15 01 04  

− lemn 20 01 38
15 01 03  

1.3 

− biodegradabile 20 01 08  
1.4 Deşeuri voluminoase 20 03 07 n.d. n.d. n.d.
1.5 Deşeuri din grădini şi 

parcuri 20 02 2.000 2.016 2.032

1.6 Deşeuri din pieţe 20 03 02 1.200 1.210 1.219
1.7 Deşeuri stradale 20 03 03 6.000 6.048 6.096

Deşeuri generate şi 
necolectate 44.000 41.920 39.634

- în mediul urban 23.000 21.344 19.099

1.8 

- în mediul rural 

20 01
15 01

21.000 20.576 20.535
 
 
In această variantă, indicatorii de generare sunt redaţi în continuare: 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Conform Listei Europene a Deşeurilor 
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Tabel 2-30 Indicatori de generare 
 2003 2004 2005 
-Cantitatea de deşeuri municipale generată  
-tone (tabel   1) 

128.605 128.100 128.157 

-Cantitatea de deşeuri menajere generată 
de  populaţie –tone (tabel  1+1.8) 

98.000 97.250 97.060 

-Nr. populaţie 385.514 382.971 379.189 
Indicator de generare 
 –deşeuri municipale     kg/ locuitor x an 

333 334 337 

Indicator de generare 
 –deşeuri menajere de la populaţie         
kg/ locuitor x an 

254 253 255 

 
 
Indicatori de generare a deşeurilor menajere  
Conform datele furnizate de către operatorii de salubritate şi operatorii depozitelor conforme, 
indicele mediu la nivelul regiunii de generare a deşeurilor menajere în anul 2003 a fost : 
 

 de 0,9 kg/locuitor x zi în mediu urban  şi 
 0,4 kg/locuitor x zi în mediul rural.  
 Creştere anuală 0,8 %  (creştere economică) 

 
In judeţ nu s-au făcut măsurători  (prin cântărire), a cantităţilor de deşeuri generate, nici în mediu 
urban, nici în rural. S-au utilizat date din PRGD Regiunea 7 Centru.  
S.C. Tracon S.R.L Brăila, operatorul depozitului din localitatea Cristian judeţul Sibiu, a furnizat date 
privind colectarea deşeurile menajere în mediul rural: 

 cantităţi de deşeuri menajere colectate de la populaţia comunei Gura Râului în perioada 
octombrie 2005 – septembrie 2006; 

 cantităţi de deşeuri menajere colectate de la populaţia comunei Cristian în perioada 
ianuarie – decembrie 2005. 

Indicatorul mediu de generare a deşeurilor în mediul rural, conform datelor furnizate, este 0,46 
kg/locuitor x zi. 
 

Indicator de generare deseuri 
municipale -evaluat kg / locuitor x  an
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Fig. 2-14  Indicatori de generare 
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Indicator de generare deseuri menajere de 
la populatie - evaluat kg/locuitor x an
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Fig. 2-15 Indicatori de generare deşeuri menajere de la populaţie 

 
 

• Compoziţia deşeurilor menajere 
 
În proiectul PJGD se prezintă compoziţia medie a deşeurilor menajere în mediul urban şi în mediul 
rural. Ambele compoziţii sunt estimate pe baza datelor furnizate de către agenţii de salubritate. In 
PJGD s-au folosit date privind compoziţia folosită şi în PRGD –Regiunea 7 Centru. La nivelul 
judeţului Alba, nu s-au făcut măsurători privind compoziţia deşeurilor, pe medii de locuire, respectiv 
urban / rural.  
 

Tabel  -2-31  Compoziţia estimată a deşeurilor menajere 

Ponderea (%) Material 
Mediul urban Mediul rural

Hârtie şi carton 11 7 
Sticlă 6 4 
Plastic 8 8 
Metale 3 2 
Lemn 3 4 
Biodegradabile  53 67 
Alte tipuri de deşeuri 16 8 

Sursa: PRGD Regiunea 7 Centru, ARPM Sibiu 
 
În anul 2004 S.C. FIN-ECO S.A. Braşov, operatorul depozitului ecologic Braşov, a efectuat 
determinări privind compoziţia deşeurilor menajere în mediul urban.  În cursul acestui an, în cadrul 
studiului de fezabilitate pentru staţia de transfer din comuna Prejmer, judeţul Braşov (Proiect 
Phare-CES) a fost determinată compoziţia deşeurilor menajere din mediul rural. Rezultatele 
determinărilor sunt prezentate în graficele de mai jos. 
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Figura  2-26 Compoziţia deşeurilor menajere în mediul rural 
(determinări în cadrul SF Proiect Phare-CES, comuna Prejmer, 2006) 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 
3-17 

Compoziţia deşeurilor menajere în mediul urban  (determinări S.C. FIN-ECO S.A. 
Braşov,  2004) 

 
 
 
 
Atât datele estimate pe baza raportărilor agenţilor de salubritate, cât şi datele rezultate din 
măsurători evidenţiază o pondere mai mare a deşeurilor biodegradabile în mediul rural faţă de 
mediul urban. În acelaşi timp, materialele reciclabile (hârtie şi carton, sticlă, plastic şi metale) au o 
pondere mai mare în deşeurile menajere din mediul urban faţă de mediul rural. 
S.C. TRACON S.A. Brăila, operatorul depozitului ecologic Cristian, judeţul Sibiu, a efectuat în          
cursul anului 2006 determinări privind compcursul anului 2006 determinări privind compoziţia 
deşeurilor stradale. Rezultatul determinărilor este prezentat în graficul de mai jos. 
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Figura 2-18 Compoziţia deşeurilor stradale  (determinări S.C. TRACON S.A., 2006) 

 
• Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale 

 
  
In vederea determinării cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate în judeţ este 
necesară cunoaşterea ponderii acestor deşeuri în deşeurile municipale. 
 
IN acest sens este necesar a se determina prin măsurători, separat pentru urban şi rural   
Ponderea deşeurilor biodegradabile : 

o în deşeurile menajere pe medii urban / rural , cu evidenţierea ponderii deşeurilor 
alimentare, de grădină, deşeurilor de hârtie, carton, lemn 

o în deşeurile asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, în deşeurile voluminoase. 
o în deşeurile voluminoase, 
o în deşeurile din grădini, parcuri, pieţe, stradale. 

 

2.2.2.      Colectarea şi transportul deşeurilor 
 
Acest sub-capitol  cuprinde informaţii referitoare la colectarea şi transportul deşeurilor municipale, 
respectiv :  
 

• Date privind agenţii de salubrizare 
 

• Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 
 

• Dotarea agenţilor de salubrizare 
 

• Date privind staţiile de transfer 
 
Serviciul de salubrizare a localităţilor (precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri 
municipale) se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor publice locale. 
Activitatea de salubrizare se poate realiza prin: 
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o gestiune directă de către autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimente 

specializate organizate în cadrul consiliului local sau 
 

o gestiune delegată - autorităţile administraţiei publice locale apelează pentru realizarea 
serviciilor la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice, cărora le încredinţează (în 
baza unui contract de delegare a gestiunii) gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum 
şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice tehnico-edilitare necesare în vederea 
realizării acestora. 

 
• Date privind agenţii de salubrizare 

 
În anul 2005 la nivelul judeţului Alba,  existau un număr de 11 agenţi de salubritate, din care 50 % 
reprezintă compartimentele specializate din cadrul administraţiei publice locale. În tabelul de mai 
jos este prezentat numărul agenţilor de salubritate după forma de proprietate, iar în Anexa 3 se 
prezintă datele de identificare a agenţilor de salubritate existenţi la nivel de judeţ. 

În judeţul Alba deşeurile municipale generate sunt colectate la nivelul localităţilor prin grija 
administraţiilor locale, ele având prin lege această responsabilitate (Legea 101/2006 privind 
stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea 
şi controlul funcţionării  serviciile publice de salubrizare a localităţilor, făcând parte din sfera 
serviciilor comunitare şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor 
publice locale.). Fiecare Consiliu Local este obligat să organizeze acest serviciu pentru populaţie. 

În judeţ activitatea de  salubrizare a localităţilor la începutului anului 2008 este organizată  
astfel: 

• În cele 4 municipii (Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş) şi în 3 oraşe (Cugir, Ocna Mureş, Teiuş) 
activitatea a fost concesionată prin contracte încheiate între administraţia publică şi  6 agenţi 
de salubritate  care deservesc localitaţile respective  şi cca.17 comune limitrofe (50 sate). 

• În 4 oraşele (Abrud, Cîmpeni, Baia de Arieş, Zlatna) există «servicii publice de salubritate » 
organizate la nivelul Primăriilor. 

• În zonele rurale, activitatea de colectare a deşeurilor de la populaţie şi agenţi economici  
este organizată doar în localităţile rurale din vecinatatea oraşelor, de către agenţii de 
salubritate care deservesc oraşele.  

• În comunele Cenade, Câlnic, Jidvei, Săliştea, Săsciori, Şugag, Unirea, sunt organizate la 
nivelul primăriilor  servicii de gospodărie comunală care au în dotare câte un tractor şi 
angajate 1-2 persoane. Deşeurile colecteate de la populaţie sunt depozitate în locuri 
neorganizate, dispuse de Consiliul Local.  

Tabel  2-32   Numărul agenţilor de salubritate la nivel de judeţ , în anul 2005 

Număr agenţi de salubritate 

Judeţ Integr
al de 
stat 

Majoritar 
de stat 

Majoritar 
privat 

Autohton 
integral 
privat 

Integral 
privat cu 
capital 
mixt 

Publică 
de 

interes 
local 

Total 

 

Alba 

 

 

4 

 

- - 1 2 5 12 

 Sursa: APM-Alba , din raportările statistice ale agenţilor de salubritate şi administraţiei locale    

In anexă sunt prezentaţi lista tuturor agenţilor de salubrizare existenţi la nivelul judeţului Albala 
începutul anului 2008, cu datele de contat şi localităţile deservite. 
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• Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 
 

În cadrul grupurilor de lucru din perioada septembrie-octombrie 2007 au fost colectate şi analizate 
date privind gradul de acoperire cu servicii de salubrizare (exprimat ca număr de populaţie 
deservită de servicii de salubritate)  pentru perioada 2001-2005. 
 
 Analiza datelor evidenţiază o creştere  realizată în perioada 2003-2005. 
În anul 2005, gradul de acoperire cu servicii de salubritate în judeţ,  a fost de 43 %, cu 74 % în 
mediul urban şi 13 % în mediul rural.  

Tabel 2-33  Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubritate 

Grad de acoperire cu servicii de salubritate (%)   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Alba            
  total 39 41 44 45 46,5 48 
  mediul urban 62 63 68 69 71 74 
  mediul rural 5 10 12 12 12,5 13 

Sursa: APM-Alba, din raportările statistice ale agenţilor de salubritate şi administraţiei locale    
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Figura   2-19   Evoluţia gradului  de acoperire cu servicii de salubritate pe judeţ şi medii    
(urban, rural şi total), perioada   2000  -  2005 

• Dotarea agenţilor de salubrizare 
 
Până în prezent, practica curentă de colectare a deşeurilor menajere este colectarea în amestec. 
Colectarea selectivă a deşeurilor menajere nu este încă implementată, realizându-se în prezent 
numai în cadrul proiectelor pilot sau prin achiziţionare contra cost a unor materiale cu valoare de 
piaţă ridicată. 
 
În cele ce urmează se prezintă dotarea agenţilor de salubritate existenţi la nivel de judeţ atât în 
ceea ce priveşte colectarea deşeurilor menajere, cât şi în ceea ce priveşte transportul. 
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Tabel 2-34  Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea deşeurilor  
                        menajere în amestec, an  2005 

 
Tip recipient 

Judeţ  Alba Pubele    
(0.1-0.2 m3) 

Containere 
(4 – 5  m3) 

Eurocontainere 
(1.1 – 1.2  m3) Altele 

Volum 
total (m3) 

An  
2005 14.340 309 1090 1.500 305.000

 
 
 
 
 
 
Sursa: APM-Alba, din raportările statistice ale agenţilor de salubritate şi ale administraţiilor locale    
 
Tabel 2-35 Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea separată a deşeurilor menajere în 
anul 2005 la nivel de judeţ 

TIP  RECIPIENT 
Judeţ Pubele 

(0.1-0.2 
mc) 

 

Containere
(4 – 5 mc) 

Eurocontainere 
(1.1 – 1.2 mc) 

Clopote 
din fibră 

sticlă 
 

Volum 
Total 
(mc) 

Alba 
din care:  

• -Hârtie 
• -Plastic 

- 2 
 

1 
1 

50 
 

20 
30 

- 3.500 

 
Colectarea separată se face în puncte de colectare pentru hârtie-carton şi plastice (PET-uri), în 
municiul Alba Iulia. 
 
Tabel  2-36  Dotarea agenţilor de salubrizare pentru transportul  deşeurilor menajere în anul 2005 
la nivel de judeţ 

Număr mijloace de transport 

Judeţ Autogunoieră 
compactoare 

Autotransportor 
containere 

Tractor 
cu 
remorcă 

Autocamioane 
Basculante Altele Total 

Alba 28 17 8 7 5 65
Sursa: APM-Alba, din raportările statistice ale agenţilor de salubritate şi ale administraţiilor locale    

 
• Date privind staţiile de transfer 

  
În prezent, în judeţul Alba  nu există staţii de transfer în funcţiune. 
 

2.2.3.    Valorificarea şi tratarea deşeurilor  
 
Principalele operaţii de tratare / valorificare a deşeurilor municipale sunt : 
 

• Sortarea deşeurilor municipale 
 

• Valorificarea deşeurilor municipale 
 

• Compostarea deşeurilor biodegradabile 
 

• Tratarea mecano – biologică 
 

• Alte metode de tratare / valorificare 
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• Sortarea deşeurilor municipale 

 
In judeţ nu există instalaţii de sortare a deşeurilor. 

 
• Valorificarea deşeurilor municipale 

 
Reciclarea deşeurilor municipale 
Întrucât  nu este implementat sistemul de colectare selectivă, cantităţile de deşeuri municipale 
reciclabile colectate şi valorificate sunt scăzute. Cu toate acestea, la nivelul regiunii există 
capacităţi de reciclare, şi anume: peste 85.000 t pentru deşeurile din hârtie şi carton; 20.000 t 
pentru deşeurile de sticla; peste 3.500 t pentru deşeurile de plastic; 5.000 t pentru deşeurile 
metalice şi peste 10.000 t pentru deşeurile din lemn. 

Tabel 2-37  Capacităţi de reciclare existente în judet în anul 2005 

Tip de deşeu Denumirea 
societăţii/localizare 

Descrierea 
activităţii 

Cantitate maxim 
anuală de deşeuri 

care poate fi 
procesată (t/an) 

S.C. PEHART TEC S.A 
.Petreşti, judeţul Alba 

Fabricarea 
hârtiei şi 
cartonului 

6.500
Deşeuri de 
hârtie şi 
carton 

  6.500
S.C. METALURGICA S.A. 
Aiud, judeţul Alba 

Fabricarea 
utilajelor pentru 
metalurgie 

5.000Deşeuri 
metalice 

  5.000
Deşeuri de 
lemn 

S.C. Kronospan Sepal 
Sebes 

Prelucrarea 
lemnului 

500.000

din care: 
rumegus : 200.000 
 

 
Tratarea deşeurilor municipale în vederea valorificării sau eliminării 
La nivelul judeţului  există societăţi pentru tratarea deşeurilor în vederea reciclării. Detalii privind 
aceste societăţii sunt prezentate în Anexa 4. 
 
Coincinerarea deşeurilor municipale 
In judeţ nu există instalaţii de coincinerare. 
În Regiunea 7 Centru există o Fabrică de ciment aparţinând Lafarge România, şi anume Uzina 
Hoghiz, judeţul Braşov. Până în prezent în cadrul uzinei Hoghiz au fost coincinerate următoarele 
tipuri de deşeuri solide: textile, hârtie, materiale plastice, piele, rumeguş, lemn, plută cauciucată. În 
contextul experienţei sale internaţionale, Lafarge studiază posibilitatea de preluare şi a nămolurilor 
de la staţiile de epurare ape uzate menajere. 
 

• Compostarea deşeurilor biodegradabile 
 
In judeţ nu există instalaţii de compostare. 
 

• Tratarea mecano – biologică 
 

In judeţ nu există instalaţii de Tratarea mecano – biologică a deşeurilor. 
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2.2.4. Eliminarea deşeurilor  
 
Acest sub-capitol  cuprinde date referitoare la depozitele de deşeuri existente în judeţ şi anume: 
 

• Descrierea depozitelor conforme existente 
• Descrierea depozitelor neconforme existente: 

o  capacităţi disponibile până la sistarea activităţii; 
o anul prevăzut pentru sistarea activităţii; 

• Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate  
 

 
• Descrierea depozitelor conforme existente 
 

In judeţ nu există nici un depozit pentru deşeuri menajere conform. 
 
• Descrierea depozitelor neconforme existente 

 
În prezent, cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate sunt depozitate. 
La nivelul judeţului  există în prezent un număr de 11 depozite neconforme clasa „b” în zona 
urbană. Aceste depozite îşi vor înceta activitatea etapizat, conform prevederilor Hotărârii de 
Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor. 
 Suprafaţa ocupată de aceste depozite este de circa 31 ha, iar capacitatea disponibilă în anul 2005 
este de circa 755.000 m3. Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea, după 
data aderării, depozitele care vor sista depozitarea se vor închide conform cu cerinţele Directivei 
1999/31/CE, într-o perioada de maximum 2 ani după sistarea depozitării. 

 
În Tabelul de mai jos se prezintă capacitatea disponibilă a fiecărui depozit în anul 2005 până la 
momentul sistării activităţii, anul prevăzut pentru sistarea activităţii, precum şi suprafaţa totală 
estimată a fi afectată la momentul sistării depozitării. 

Tabel 2-38 Capacitatea disponibilă de depozitare în anul 2005 în depozitele 
                      neconforme clasa "b" din zona urbană 

Judeţ Depozit neconform / 
localitate  

Capacitate  
Proiectată 

(m3) 

Capacitate 
disponibilă la 

sfârşitul 
anului 2005 

 (m3) 

Suprafaţa 
depozitul la 
momentul 

sistării 
depozitării  

(ha) 

Anul 
sistare 

depozitare 
(cf HG 

349/2005)

Depozit Orăşenesc Teiuş 6.600 sistare 2004 1,3 2009 
Depozit Orăşenesc Baia de 
Arieş  

15.000 1.500 2 2009 

Depozit Orăşenesc Abrud 250.000 15.000 3,5 2009 

Depozit Orăşenesc Zlatna  60.000 15.000 1,13 2009 
Depozit Orăşenesc Cîmpeni 50.000 15.000 1 2009 
Depozit Municipal Sebeş 175.000 16.000 4,1 2009 
Depozit Municipal Blaj 250.000 87.000 2,4 2009 
Depozit Municipal Cugir 816.000 137.000 4,5 2009 

ALBA 

Depozit Municipal Aiud 500.000 44.200 2,5 2013 
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Judeţ Depozit neconform / 
localitate  

Capacitate  
Proiectată 

(m3) 

Capacitate 
disponibilă la 

sfârşitul 
anului 2005 

 (m3) 

Suprafaţa 
depozitul la 
momentul 

sistării 
depozitării  

(ha) 

Anul 
sistare 

depozitare 
(cf HG 

349/2005)

Depozit Orăşenesc Ocna 
Mureş 

500.000 64.300 2,5 2013 

Depozit Municipal Alba Iulia  1.761.375 360.000 6 2015 
     755.000 30,93 

Sursa: APM-Alba, din raportările administraţiilor locale şi a  operatorilor de depozite 
 
La 31.12.2006, au depus cerere pentru sistare activitate depozitele din Teiuş şi Sebeş, 
urmând a se inchide prin metoda simplificată conform H.G. 394-2005. 
 
În mediul rural au fost identificate un număr de cca. 96 spaţii de depozitare administrate de către 
primării care, în general, sunt terenuri neamenajate, dispuse prin Hotărâri ale Consiliilor locale. 
Conform prevederilor Art. 3 alin. (7) din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor toate spaţiile 
de depozitare din zona rurală trebuie să se reabiliteze până la data de 16 iulie 2009 prin 
salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere conform 
„Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de deşeuri nepericuloase”.  

 
 

• Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate  
 

 
Tabel 2-39 Cantităţi de deşeuri depozitate 

Cantităţi de deşeuri depozitate ( tone/ an) Judeţ Depozit neconform / 
localitate 2001 2002 2003 2004 2005
Depozit Orăşenesc Teiuş 2325 2325 2060 1200 100
Depozit Orăşenesc Baia 
de Arieş  

420 578 780 767 783

Depozit Orăşenesc Abrud 4300 4680 4450 4274 4376
Depozit Orăşenesc 
Zlatna  

3219 3508 2800 2765 2790

Depozit Orăşenesc 
Cîmpeni  

3936 3900 3764 3945 3950

Depozit Municipal Sebeş 9650 9055 10824 8900 8885
Depozit Municipal Blaj 8953 10500 10425 10600 10840
Depozit Municipal Cugir 17457 17100 13490 13750 15686
Depozit Municipal Aiud 14300 14500 13210 15450 15500
Depozit Orăşenesc Ocna 
Mureş 

4350 4550 4060 4330 4450

ALBA 

Depozit Municipal Alba 
Iulia  

57215 55345 55.227 55315 60150

TOTAL  126.105 126.041 121.090 121.296 127.510 
 

Alăturat este prezentată diagrama fluxului de deşeuri, conform datelor estimate în cadrul grupurilor 
de lucru. 
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Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile din comerţ industrie şi instituţii) colectate  
129.119 t  

 
 Deşeuri colectate 

separat: 1.609 t 
Deşeuri colectate în amestec:    127.510 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 Deşeuri reciclabile  

colectate separat  
1.609 t  

  
 
 
 

Sortare şi alte procese de 
tratare

 
 
  

  Deşeuri 
reciclabile  
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Figura 2-4 Fluxul deşeurilor  

Deşeuri colectate în amestec, reziduuri de tratare 
127.510  t 

 11 Depozite neconforme 

 

 

Fig   2-20         Deşeuri  municipale colectate în anul 2005 judeţ ALBA 
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3.  OBIECTIVE ŞI ŢINTE  JUDEŢENE 
 

Acest capitol al PJGD  are ca scop: 
 

• Stabilirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele 
Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor; 

• Să servească ca bază de pornire în stabilirea măsurilor de implementare;  
• Să servească ca bază la identificarea indicatorilor de monitorizare;  
• Obiectivele şi ţintele judeţene trebuie să fie cel puţin egale cu cele regionale; 
• pentru stabilirea necesarului de investiţii şi crearea cadrului politic şi organizatoric 

pentru realizarea şi susţinerea sistemelor de management integrat al deşeurilor pe 
plan judeţean; 

• Să servească ca bază pentru elaborare de proiecte şi obţinere de finanţări; 
• În funcţie de specificul judeţului pot fi stabilite şi obiective în plus (exemplu: 

obiective şi ţinte pentru zone izolate în concordanţă cu legislaţia în vigoare) 
 
 

Obiectivele judeţene sunt stabilite în baza obiectivelor din Planul Regional - Regiunea 7 Centru 
şi Planul  Naţional de Gestiune a Deşeurilor, care sunt la rândul lor fundamentate pe legislaţia 
naţională privind deşeurile.  

 
Pentru îndeplinirea anumitor prevederi din legislaţia europeană, România a obţinut perioadă de 
tranziţie (de exemplu atingerea obiectivelor privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de 
ambalaje, închiderea depozitelor neconforme de depozite municipale, colectarea deşeurilor 
electrice şi electronice s.a) 

 
In vederea atingerii ţintelor şi îndeplinirii obiectivelor stabilite, România beneficiază de asistenţă 
financiară din partea Uniunii Europeane. Această asistenţă este deja acordată prin intermediul 
instrumentelor de pre-aderare (Programele PHARE şi ISPA), urmând ca în continuare prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu AXA Prioritară 2 respectiv din Fondul European de 
Dezvoltare Regională să se asigure finanţări nerambursabile de până la 80% din valoarea 
proiectelor.  

 
Obiectivele vizate se împart în două categorii: 
 

- Obiective cu caracter politic, decizional (politica de mediu şi cadrul legislativ, aspecte 
instituţionale şi organizatorice, resurse umane, finanţare, informarea şi conştientizarea părţilor 
implicate, etc.). 

- Obiective cu caracter tehnic, cuantificabile prin măsuri şi indicatori bine definiţi cu ţinte şi  
termene legislative (date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor bazate pe măsurători - cantităţi 
şi compoziţie -; prevenirea generării deşeurilor, colectarea, transportul, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea deşeurilor, obiective pentru fluxuri speciale de deşeuri, cum ar fi ambalaje şi deşeuri de ambalaje, 
deşeuri biodegradabile, deşeuri din construcţii şi demolări, nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti, 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz, deşeuri voluminoase, deşeuri 
periculoase din deşeuri menajere, etc.). 

Obiectivele stabilite în cadrul PJGD  trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
 

- Să urmărească principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plăteşte, 
Principiul Prevenirii, Principiul Proximităţii, Principiul Eficienţei Economice, Principiul Subsidiarităţii, 
Principiul Aplicabilităţii, Principiul BATNEEC etc.; 
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- Să se bazeze pe următoarele priorităţi: prevenirea generării deşeurilor la sursă, reutilizarea şi 
reciclarea acestora, utilizarea deşeurilor ca sursă de energie, eliminarea finală a deşeurilor prin 
incinerare sau depozitare; 
 
- Să urmărească transformarea problemelor identificate în teritoriu în obiective de rezolvat; 
 
- Să ia în considerare observaţiile şi comentariile relevante primite din partea publicului şi în special 
a segmentului care urmează să participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori de deşeuri, 
prestatori de servicii, investitori potenţiali, organe de control etc.); 
 
- Să fie în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel naţional în Strategia Naţională de Gestionare 
a Deşeurilor, în Planul regional de gestionare a deşeurilor şi cu legislaţia europeană şi naţională. 
 
 

 
Ţintele trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
 

- Să exprime fiecare obiectiv stabilit într-o formă cuantificabilă (cantitate şi timp); 
 
- Să fie cel puţin egale cu ţintele stabilite la nivel regional şi naţional; 
 
- Faţă de ţintele stabilite la nivel naţional, la nivel regional pot fi stabilite şi ţinte intermediare. 
 

În funcţie de caracteristicile  judeţului, de existenţa facilităţilor de colectare, transport, 
tratare, reciclare, respectiv eliminare a deşeurilor, sau în funcţie de puterea economică/nivelul 
veniturilor populaţiei,  judeţul  îşi poate stabili obiective şi ţinte mai ambiţioase decât cele la nivel 
regional sau naţional. 

 
 

       
 
 
 
 
 
 

58 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

 

 TABEL 3-1  OBIECTIVE ŞI TINTE JUDETENE 

Domeniul/ 
Activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Dezvoltarea politicii 
judeţene în vederea 
implementării unui sistem 
integrat de gestiune a 
deşeurilor  

 Crearea cadrului organizatoric 
pentru stabilirea orientării judeţului 
în domeniul gestiunii deşeurilor şi 
a instrumentelor de implementare 
a acestuia 

2008-2009 

Prevederi legislative locale în 
concordanţă cu prevederile PJGD 2007-2008 

Politica şi cadrul 
legislativ 

Creşterea eficienţei de 
aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestionării 
deşeurilor 

 

Creşterea importanţei acordate 
aplicării legislaţiei şi controlul 
acesteia 2007-2008 

Crearea condiţiilor pentru 
eficientizarea structurilor 
instituţionale şi a sistemelor 
aferente activităţilor de gestionare 
a deşeurilor, prin asocierea CJ 
Alba cu consiliile locale ale 
municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Alba în scopul înfiinţării 
Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară  „SALUBRIS 
ALBA”  

2007-2008 

Aspecte 
instituţionale şi 
organizatorice 

Adaptarea şi dezvoltarea  
cadrului instituţional şi 
organizatoric  în vederea 
îndeplinirii cerinţelor 
naţionale şi 
compatibilizarea cu 
structurile europene 

Întărirea capacităţii administrative 
şi a responsabilităţii  în aplicarea 
legislaţiei 

2007-2008 

Resursele umane  Asigurarea resurselor 
umane ca număr şi 
pregătire profesională 

 

 Asigurarea unui număr suficient 
de angajaţi calificaţi pentru 
sistemul de coordonare şi control 
al gestionării deşeurilor din judeţ. 

 Asigurarea pregătirii profesionale 
a personalului angajat.   

2007-2008 

Finanţarea 
sistemului de 
gestionare a 
deşeurilor 

Crearea şi utilizarea de 
sisteme şi mecanisme 
economico-financiare 
pentru gestionarea 
deşeurilor în condiţiile 
respectării principiilor 
generale, cu precădere a 
principiului “poluatorul 
plăteşte” 

Stimularea creării şi dezvoltării 
unei pieţe viabile de deşeuri 
reciclabile 

Permanent 
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Domeniul/ 
Activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Optimizarea utilizării tuturor 
fondurilor naţionale şi fondurilor 
europene şi internaţionale 
disponibile pentru cheltuieli de 
capital în domeniul gestionării 
deşeurilor 

permanent 

Finanţarea 
sistemului de 
gestionare a 
deşeurilor 

Crearea şi utilizarea de 
sisteme şi mecanisme 
economico-financiare 
pentru gestionarea 
deşeurilor în condiţiile 
respectării principiilor 
generale, cu precădere a 
principiului “poluatorul 
plăteşte” Îmbunătăţirea mecanismelor 

economico-financiare pentru 
gestionarea deşeurilor municipale  2007-2008 

Intensificarea comunicării între 
toate părţile implicate Permanent 

Organizarea şi susţinerea de 
programe de educare şi 
conştientizare a populaţiei, de 
către toate părţile implicate 
(autorităţi publice centrale şi 
locale, societăţi comerciale, ONG-
uri, instituţii publice etc.) 

Permanent 

Informarea şi 
conştientizarea 
părţilor implicate 

Promovarea unui sistem 
de informare, 
conştientizare şi motivare 
pentru toate părţile 
implicate 

Elaborarea de materiale 
informative  

Realizarea de campanii de 
conştientizare a populaţiei 

 

2007-2008 

Îmbunătăţirea sistemului  local de 
colectare, prelucrare, analizare şi 
validare a datelor şi informaţiilor 
referitoare la generarea şi 
gestionarea deşeurilor  

2007-2008 

Realizarea unui sistem la nivel 
judeţean de colectare, analiză şi 
validare date referitoare la 
generarea şi gestionarea 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări 

2008 

Date şi informaţii 
privind 
gestionarea 
deşeurilor 

Obţinerea de date şi 
informaţii complete şi 
corecte, care să 
corespundă cerinţelor de 
raportare la nivel naţional 
şi european 

Monitorizarea permanentă a 
cantităţilor de deşeuri 
voluminoase colectate şi a 
modului de gestionare 

2008 

Promovarea şi aplicarea 
principiului prevenirii deşeurilor la 
producător 

Permanent 
Prevenirea 
generării 
deşeurilor 

Maximizarea prevenirii 
generării deşeurilor 

Promovarea şi aplicarea 
principiului prevenirii deşeurilor la 
consumator Permanent 
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Domeniul/ 
Activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Exploatarea tuturor 
posibilităţilor de natura 
tehnică şi economică 
privind valorificarea 
deşeurilor 

Dezvoltarea pieţii pentru materiile 
prime secundare şi susţinerea 
promovării utilizării produselor 
obţinute din materiale reciclate 

permanent 

Promovarea prioritară a 
valorificării materiale în măsura 
posibilităţilor tehnice şi economice 
în condiţii de siguranţă pentru 
sănătatea populaţiei şi mediu 

Permanent 

Valorificarea  
potenţialului util 
din deşeuri 

 

 Dezvoltarea activităţilor 
de valorificare materială 
şi energetică 

Promovarea valorificării 
energetice prin co-incinerare şi 
incinerare în cazul în care 
valorificarea materială nu este 
fezabilă din punct de vedere 
tehnico-economic. În cazul 
incinerării  beneficiul energetic 
rezultat trebuie să fie pozitiv şi să 
existe posibilitatea utilizării 
eficiente a energiei rezultate 

Permanent 

Extinderea sistemelor de 
colectare a deşeurilor municipale 
în mediul urban – arie de 
acoperire 100 % 

2009 

Extinderea sistemul de colectare a 
deşeurilor municipale în mediu 
rural – arie de acoperire minim 90 
% 

2009 

Asigurarea infrastructurii necesare 
entru colectare şi transport 

deşeuri 
p Permanent 

Implementarea sistemelor de 
colectare selectivă a materialelor 
valorificare astfel încât să se 
asigure atingerea obiectivelor 
legislative referitoare la deşeurile 
de ambalaje şi deşeurile 
biodegradabile 

Introducerea unor mecanisme 
financiare pentru stimularea 
colectării selective 

Permanent 

Colectarea şi 
transportul 
deşeurilor 

 

 

 

 

 

Imbunătăţirea/dezvoltarea 
unui sistem integrat de 
colectare şi transport a 
deşeurilor 

Construirea de staţii de transfer  
pe baza studiilor de fezabilitate şi 
în corelaţie cu anii de închidere a 
depozitelor existente, pe care să 
se realizeze operaţii de sortare 

 

2009-2013 
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Domeniul/ 
Activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Tratarea 
deşeurilor 

Promovarea tratării 
deşeurilor în vederea 
asigurării unui 
management ecologic 
raţional 

Încurajarea tratării deşeurilor în 
vederea valorificării (materiale şi 
energetice), diminuării caracterului 
periculos şi diminuării cantităţii de 
deşeuri eliminate final 

permanent 

Creşterea gradului de reutilizare şi
reciclabilitate a ambalajelor 

 Permanent 

Optimizarea cantităţii de ambalaje 
pe produs ambalat Permanent 

Reciclarea a minimum 60% pentru 
hârtie/carton şi minimum 50% 
pentru metal, din greutatea 
fiecărui tip de material conţinut în 
deşeurile de ambalaj  

2008 

Valorificarea sau incinerarea în 
instalaţii de incinerare cu 
recuperare de energie a minimum 
50% din greutatea deşeurilor de 
ambalaje 

2011 

Reciclarea a minimum 15% pentru 
plastic şi pentru lemn, din 
greutatea fiecărui tip de material 
conţinut în deşeurile de ambalaj 

2011 

Valorificarea sau incinerarea în 
instalaţii de incinerare cu 
recuperare de energie a minimum 
60% din greutatea deşeurilor de 
ambalaje 

2013 

Ambalaje şi 
deşeuri de 
ambalaje 

Reducerea cantităţii de 
deşeuri de ambalaje 
eliminate prin valorificare 

Reciclarea a minimum 55% din 
greutatea totală a materialelor de 
ambalaj conţinute în deşeurile de 
ambalaje, cu minimum 60% 
pentru sticlă şi minimum 22,5% 
pentru plastic 

2013 

Reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile municipale 
depozitate la 75 % din cantitatea 
totală (exprimată gravimetric) 
produsă în anul 1995 

2010 

Reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile municipale 
depozitate la 50 % din cantitatea 
totală (exprimată gravimetric), 
produsă în anul 1995 

2013 

 

 

 

Deşeuri 
biodegradabile 

 

 

 

Reducerea cantităţii de 
deşeuri biodegradabile 
depozitate 

Reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile municipale 
depozitate la 35 % din cantitatea 
totală (exprimată gravimetric), 
produsă în anul 1995 

2016 
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Domeniul/ 
Activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Colectarea separată a deşeurilor 
pe deşeuri periculoase şi deşeuri 
nepericuloase 

Permanent 

Tratarea deşeurilor periculoase în 
vederea eliminării Permanent 

Crearea de capacităţi de tratare şi 
valorificare  Permanent 

Deşeuri din 
construcţii şi 
demolări 

Gestionarea 
corespunzătoare cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane  

 

 

Eliminarea corespunzătoare a 
deşeurilor care nu pot fi 
valorificate Permanent 

Prevenirea eliminării ilegale şi a 
deversării în apele de suprafaţă Permanent 

Promovarea prioritară a  
valorificării în agricultură în 
condiţiile respectării prevederilor 
legislative 

Permanent 

Nămoluri de la 
staţiile de epurare 
orăşeneşti 

Gestionarea 
corespunzătoare cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane 

 

Promovarea tratării prin 
presare/deshidratare în vederea 
co-incinerării 

 

Rata medie anuală de colectare 
selectiva de DEEE pe cap de 
locuitor provenite de la 
gospodăriile particulare de 4,00 
kg 

2008 

Deşeuri de 
echipamente 
electrice şi 
electronice 

Colectare separată, 
reutilizare, reciclare şi 
valorificare  

 

 
Ţinte de valorificare conform 
prevederilor HG 448/2005 2007,2008 

− Reutilizarea şi valorificarea a 
cel puţin 75% din masa 
vehiculelor fabricate înainte de 
1 ianuarie 1980; 

− Reutilizarea şi valorificarea a 
cel puţin 85% din masa 
vehiculelor fabricate după 1 
ianuarie 1980; 

− Reutilizarea şi reciclarea a 
70% din masa vehiculelor 
fabricate înainte de 1 ianuarie 
1980; 

− Reutilizarea şi reciclarea a 
80% din masa vehiculelor 
fabricate începând cu 1 
ianuarie 1980. 

Începând cu 1 
ianuarie 2007 

 

 

 

 

 

Vehicule scoase 
din uz 

 

 

 

 

 

Reutilizarea şi 
valorificarea 
componentelor 

Pentru toate vehiculele scoase din 
uz, reutilizarea şi valorificarea a 
cel puţin 95% din masa 
vehiculelor. În acelaşi timp, 
reutilizarea şi reciclarea a cel 
puţin 85% din masa vehiculelor 

Începând cu 1 
ianuarie 2015 
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Domeniul/ 
Activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Implementarea sistemului de 
colectare a deşeurilor 
voluminoase de la populaţie  

Începând cu  
2008 

Deşeuri 
voluminoase 

Gestionarea 
corespunzătoare cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane 

Valorificarea potenţialului util din 
material şi energetic deşeurile 
voluminoase Permanent 

Implementarea unui sistem de 
colectare separată a deşeurilor 
periculoase din deşeurile 
municipale 

Începând cu 
Mai 2008 

Deşeuri 
periculoase din 
deşeuri menajere

Gestionarea 
corespunzătoare cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane 

Tratarea în vederea eliminării 
Permanent 

Sistarea activităţii celor 11 
depozite neconforme clasa "b" din 
zona urbană  

etapizat până 
în 2015, 
conform HG 
349/2005 

Închiderea şi monitorizarea post 
închidere a celor 11 depozite 
neconforme  

Corelat cu 
calendarului 
de sistare a 
activităţii 

Închiderea şi ecologizarea tuturor 
spaţiilor de depozitare din zona 
rurală 

Pana la 16 
iulie 2009 

Eliminarea 
deşeurilor 

Eliminarea deşeurilor în 
conformitate cu cerinţele 
legislaţiei în domeniul 
gestiunii deşeurilor în 
scopul protejării sănătăţii 
populaţiei şi a mediului 

Deschiderea unui depozit de 
deşeuri clasa „b” conform cu 
reglementările legislative. 

 2010-2013 
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4. PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DEŞEURILOR 
MUNICIPALE  ŞI ASIMILABILE ŞI A DEŞEURILOR DE 
AMBALAJE 

 
 
Prognoza privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii şi 
deşeurilor de ambalaje se va realizeaza pentru întreaga perioadă de planificare. Pentru PJGD-urile 
elaborate în 2007-2008 perioada de prognozare va fi până în anul 2013. 
Factorii importanţi  care pot influenţa prognoza sunt: 
 

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

 
Pe baza cantităţilor estimate a se genera, se vor calcula în partea de planificare capacităţile de 
colectare şi capacităţile de gestionare a deşeurilor necesare a se realiza.  
Metodologia de calcul a prognozei va trebui să introducă un anumit grad de flexibilitate, care să 
asigure ca PJGD - ul va putea fi adaptat in funcţtie de schimbări. 
 
In PJGD vor fi prezentanţi factorii relevanţi care stau la baza calculului prognozei atât pentru 
deşeurile municipale, cât şi pentru deşeurile de ambalaje. 
 Prognoza privind generarea deşeurilor se va realiza pentru: 

 deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii (inclusiv deşeuri de 
ambalaje de la populaţie şi din comerţ şi instituţii); 

 deşeurile biodegradabile municipale; 
 deşeurile de ambalaje. 

Pe baza prognozei de generare a deşeurilor vor fi cuantificate ţintele privind deşeurile 
biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje. 
 
Pentru calculul prognozei  s-a folosit  „Modelul de calcul al prognozei şi cuantificarea ţintelor privind 
deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje”.  
Modelul prezentat este cel care a fost utilizat şi  la elaborarea planurilor regionale de gestionare a 
deşeurilor.  

 
 

4.1 TENDINTA FACTORILOR RELEVANTI PENTRU GENERAREA DESEURILOR 
MINICIPALE SI A DESEURILOR DE AMBALAJE 

 

4.1.1.  Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile 
din comerţ, industrie, instituţii 
 
Factorii relevanţi care au stat la baza calcului prognozei de generare a deşeurilor municipale sunt: 
 
 
 

 Evoluţia populaţiei judeţului; 
 

 Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare; 
 

 Evoluţia indicatorului de generare a deşeurilor municipale. 
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Evoluţia populaţiei judeţului 
 
Unul din factorii relevanţi care influenţează cantitatea totală generată de deşeuri municipale este 
evoluţia demografică.  
 
Studiul „Proiectarea populaţiei pe medii în perioada 2004-2005”, elaborat de către Institutul 
Naţional de Statistică în anul 2006, evidenţiază evoluţii ale mărimii şi structurii populaţiei pe medii 
rezidenţiale şi pe regiuni, utilizând patru scenarii: varianta constantă, medie, optimistă şi pesimistă. 
Definirea scenariilor de proiectare s-a realizat pe baza evoluţiei recente a fenomenelor 
demografice din mediul urban şi rural, la nivelul fiecărei regiuni şi judeţ. 
 
La calculul prognozei de generare a deşeurilor municipale s-a luat în considerare varianta medie, 
ca şi scenariu de prognoză a populaţiei. 
 

Tabel 4-1 Prognoza populaţiei din Judeţul ALBA  – varianta medie 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
          
Urban 220.076 220.317 219.334 216.637 215.650 214.663 213.236 211.807 210.382
Rural 159.113 158.297 157.413 157.217 156.585 155.952 154.999 154.046 153.093
Total 379.189 378.614 376.747 373.854 372.235 370.615 368.235 365.853 363.475
 
Sursa: „Proiectarea populaţiei pe medii în perioada 2004-2005”, INS, 2006 şi Analiza demografică 
şi Prognoza, realizată de Direcţia de Statistică a  judeţului Alba 
 
Pentru anii 2005, 2006, 2007, populaţia este cea reală ,( la 1 iulie.), comunicată în Anuarul Statistic 
2006 şi de Direcţia de Statistică a  judeţului Alba. 
 
 
Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare 
 
 
Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubrizare s-a realizat pe medii (urban şi 
rural), pe  baza datelor privind situaţia existentă din anul 2005 şi ţinând seama de obiectivele şi 
ţintele  care trebuie atinse privind acoperirea cu servicii de salubrizare. 
 
În anul 2009, conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.  Art. 3 alin. (7) se 
prevede ca spaţiile de depozitare a deşeurilor din zona rurală să fie închise şi  reabilitate până la 
data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin 
închidere. Acest fapt înseamnă implicit ca în zona rurală la acea dată trebuie să existe un sistem 
de colectare a deşeurilor, prin care să se asigure transportul către staţiile de transfer sau 
depozitele autorizate cele mai apropiate. Ţinând seama de aceasta, MMGA şi ANPM a propus ca 
ţintele referitoare la gradul de acoperire cu servicii de salubritate în anul 2009 să fie: 100 % în 
mediul urban şi minim 90 % în mediul rural. 
 
 
Estimările evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate necesare calculului prognozei de 
generare/colectare a deşeurilor menajere s-au realizat în cadrul Grupului de lucru considerând o 
creştere  anuală, care să asigure atingerea ţintelor în anul 2009 şi pe perioada de planificare 2005-
2013.  
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Tabel 4-2.a  Evoluţia gradului de acoprire cu servicii de salubrizare, ţinând cont de prognoza de 
evoluţie a populaţiei –judeţ Alba 
 
An 2005 2006 2007 
 Populaţie Populaţie 

deservită 
Grad de 
acoperire

% 

Populaţie
 

Populaţie
deservită 

Grad de 
acoperire 

% 

Populaţie 
prognoză 

Populaţie
deservită 

Grad de 
acoperire

% 
Urban 221.339 163.378 74 220.317 171.479 78 219.334 175.390 80 
Rural 160.232 20.134 13 158.297 23.770 15 157.413 47.300 30 
Total 381.571 183.512 48 378.614 195.249 51 376.747 222.690 59 
 
 
 2008 2009 2010 
 Populaţie 

prognoză 
Populaţie 
deservită 

Grad de 
acoperire

% 

Populaţie
prognoză

Populaţie
deservită 

Grad de 
acoperire 

% 

Populaţie 
prognoză 

Populaţie
deservită 

Grad de 
acoperire

% 
Urban 216.637 195.000 90 215.650 215.650 100 214.663 214.663 100 
Rural 157.217 78.600 50 156.585 140.926 90 155.952 141.900 91 
Total 373.854 273.600 73 372.235 356.576 96 370.615 356.563 96,2 
 
 
 2011 2012 2013 
 Populaţie 

prognoză 
Populaţie 
deservită 

Grad de 
acoperire

% 

Populaţie
prognoză

Populaţie
deservită 

Grad de 
acoperire 

% 

Populaţie 
prognoză 

Populaţie
deservită 

Grad de 
acoperire

% 
Urban 213.236 213.236 100 211.807 211.807 100 210.382 210.382 100 
Rural 154.999 142.600 92 154.046 142.600 92,5 153.093 142.376 93 
Total 368.235 355.836 96,6 365.853 354.407 96,8 363.475 352.758 97 
 
 

Tabel 4-2.b Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubrizare % 

Gradul de acoperire cu servicii de salubritate (%) 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Urban 69 71 74 78 80 90 100 100 100 100 100
Rural 12 12.5 13 15 30 50 90 91 92 92 93
Total 45 47 48 51 59 73 96 96,2 96,6 96,8 97

 
 
 
Intrucât în judeţ gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este inferior celui pe Regiune şi 
ţinând cont de posibilităţile existente şi de perspectivă,  grupul de lucru a constatat şi propus  : 
 
 

 În mediul urban, o creştere anuală a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare de  2-4 
% în perioada 2005 – 2007 şi de 10 % în perioada 2008 – 2009; 

 
 În mediul rural – o creştere anuală  a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare de  2-

15  % în perioada 2005 – 2007 şi de 20 % în perioada 2008 – 2009 şi de 1 –5 % în 
perioada 2010-2013;  
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Evoluţia indicatorului de generare a deşeurilor municipale 
 
Evoluţia anuală a indicatorului de generare a deşeurilor municipale este determinată, în principal, 
de schimbările economice (evoluţia PIB), schimbările privind consumul de bunuri de larg consum, 
schimbări în tehnologiile de producţie etc. Astfel, stabilirea tendinţei acestui indicator este un 
proces complex, care se realizează pe baza datelor statistice disponibile şi ţinând seama de 
prevederile Planului Regional şi Naţional de Gestionare a Deşeurilor.  

 
Se recomandă ca la stabilirea evoluţiei atât a indicatorului total de generare a deşeurilor municipale 
şi asimilabile, cât şi a indicatorilor de generare pe tipuri de deşeuri din categoria deşeurilor 
municipale şi asimilabile (deşeuri menajere, deşeuri asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, 
deşeuri din grădini şi parcuri, deşeuri din pieţe şi deşeuri stradale) să fie consultată atât Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului, cât şi Institutul Naţional de Statistică. 

 
Deoarece în Planurile Regionale de Gestionarea Deşeurilor elaborate în anul 2006 

s-a considerat o crestere anuală de 0,8 % a indicatorului de generare a deşeurilor 
municipale, creştere utilizată şi în calculul prognozei din Planul Naţional de Gestionare a 
Deşeurilor elaborat în anul 2004, s-a recomandat folosirea şi în PJGD a aceluiaşi indice de 
generare. 

 
 De asemenea, a fost considerat  ca pentru fiecare tip de deşeuri din categoria 

deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii indicatorul de 
generare are aceeaşi crestere anuala de 0,8 %. 

 
 Redăm mai jos Indicatorul de generare deşeuri menajere de la populaţie kg / 

locuitor / x zi, folosit în prognoză, creştere anuală de 0,8 %.  
 
Tabel  4-3   Evoluţia Indicatorului de generare deşeuri menajere de la populaţie kg / locuitor 

/ x zi, în mediul Urban şi rural 
 

 
Indicator de 
generare 
deşeuri 
menajere 

kg / 
locuitor / x zi 

 
 

2003 

 
 

2004

 
 

2005

 
 

2006 

 
 

2007

 
 

2008

Urban 
kg / locuitor / 
x zi 

 
0.9 

 
0.91 

 
0.91 

 
0.92 

 
0.93 

 
0.94 

Rural 
kg / locuitor / 
x zi 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.41 

 
0.41 

 
0.41 

 
0.42 

 

4.1.2.  Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor de ambalaje 
 

Ca şi în cazul deşeurilor municipale şi asimilabile, principalii parametrii care pot influenţa generarea 
deşeurilor de ambalaje sunt schimbările economice, schimbările privind cererea şi natura bunurilor 
de larg consum şi schimbările în tehnologiile de fabricare a ambalajelor.  
 
Astfel, ca şi în cazul indicatorului de generare a deşeurilor municipale şi variaţia anuală a cantităţii 
de deşeuri de ambalaje este greu de stabilit.  
 
Prin Metodologie se recomandă ca stabilirea variaţiei să se realizeze atât pe baza parametrilor 
menţionaţi anterior, cât şi ţinând seama de evoluţia acestui indicator în perioada de până la 

68 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

momentul elaborării PJGD. De asemenea, se recomanda consultarea ANPM, MMDD si Asociaţia 
Română de Ambalaje şi Mediu. 
 
În lipsa unor date relevante la nivelul judeţului privind consumul de ambalaje şi implicit a datelor 
privind cantităţile de deşeuri de ambalaje generate care provin de la populaţie, pentru perioada 
prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje, se vor lua în calcul procentele din PRGD, 
respectiv : 
 

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

 
In PRGD-urile elaborate în anul 2006 prognoza deşeurilor de ambalaje a fost calculată 

pornind de la cantitatea de deşeuri de ambalaje generată la nivelul regiunii în anul 2002.  
 
O problemă deosebită în cazul prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje este reprezentată 
de faptul că la nivelul judeţului  nu există date disponibile privind cantităţile de ambalaje introduse 
pe piaţă şi nici date privind deşeurile de ambalaje generate. 
In prezent, datele existente privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje au reprezentativitate numai 
la nivel naţional. 
 

Prin urmare, primul pas este reprezentat de: 
 

 determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la 
nivelul judeţului  în anul de referinţă  - 2005.  

 
 
In cele ce urmează se prezintă modul în care se realizează împărţirea pe judeţe  a cantităţii 

totale de deşeuri de ambalaje generate la nivel regional . 
 

 Cantitatea de deşeuri de ambalaje generate în Regiunea 7 Centru, conform PRGD a fost 
de 141.553 tone în anul 2002. Creşterea anuală în perioada 2003-2006 este de 10 % pe an. 

 
 Conform PRGD  în anul 2005 cantitatea de deşeuri de ambalaje prognozată a fost de 

188.407 tone. 
 
La impărţirea cantităţii de deşeuri de ambalaje pe judeţ, unul dintre factorii importanţi este numarul 
populaţiei din judeţ . 
 
 Pe lânga aceasta, puterea economică a locuitorilor judeţului  este un alt factor important 
deoarece deşeurile de ambalaje sunt generate ca urmare a cumpărării mărfurilor alimentare şi a 
băuturilor, a mărfurilor nealimentare şi a serviciilor. Din aceste motive s-au luat în calcul şi 
veniturile salariale nete ale populaţiei pentru achiziţia acestor mărfuri şi servicii, pe judeţ. 
 
 S-a considerat că deşeurile de ambalaje generate sunt direct proporţionale cu mărfurile şi 
serviciile achiziţionate de către populaţie. Deşeurile generate de comert s-au considerat a fi 
proporţionale cu puterea economică a judeţului, deci nu mai există nevoia de a fi un criteriu în plus.  
 
Cu cât există mai multe mărfuri cumpărate de populaţie în judeţ, cu atât va creşte cantitatea de 
deşeuri de ambalaje din comerţ. 
 
 Conform Metodologiei, în lipsa datelor statistice relevante privind consumul de ambalaje   la 
nivelul populaţiei judeţului şi ţinând cont de faptul că, de regulă, consumul de resurse proprii nu 
generează deşeuri de ambalaje, determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate la nivel 
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de judeţ se poate face funcţie de câştigul salarial nominal mediu net lunar şi numărul mediu al 
salariaţilor din judeţ: 
 
Qj   =   Vj / Vr  x  Qr 
 
Qj  = cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în judeţ în anul de referinţă 
 
Vj  = Venituri salariale totale în judeţ 
 
Vr  = Venituri salariale totale în regiune 
 
Vj  = Câştigul  salarial nominal mediu net lunar  x  Numărul mediu al salariaţilor 
 
Vr  = Sumă de Vj 
 
Qr = cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în regiune în anul de referinţă  
 
Datele privind populaţia pe judeţe sunt obţinute din Anuarul Statistic al României. Tot din Anuarul 
Statistic al României, Capitolul statistica teritorială, se obţin datele privind Veniturile salariale şi 
numărul salariaţilor pe judeţ, respectiv pe regiune . 
 
Determinarea cantităţii de deşeuri de ambalaje generată în judeţul Alba   în anul 2005 
 
Vj  = Câştigul  salarial nominal mediu net lunar  x  Numărul mediu al salariaţilor 
 

 Câştigul  salarial nominal mediu net lunar în judeţ în anul 2005 a fost de : 645  lei/lunar 
 

 Câştigul  salarial nominal mediu net lunar  în regiune în anul 2005 a fost de : 661  lei/lunar 
 

 Numărul salariaţilor în judeţ în anul 2005 a fost de :    84.586 
 Numărul salariaţilor în regiune  în anul 2005 a fost de :               576.000 

 
Vj  = Câştigul  salarial nominal mediu net lunar pe judeţ  x  Numărul mediu al salariaţilor din judeţ  
 
        645  x 84.586   = 54.557.970  lei 
 
Vr  = Câştigul  salarial nominal mediu net lunar pe regiune  x  Numărul mediu al salariaţilor din 
regiune 

661 x 576.000  =  380.736.000  lei  
 

Qr = cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în regiune în anul  2005 = 188.407 
tone 

 
Qj   =   Vj / Vr  x  Qr 
 
Qj  = 54.557.970  /  380.736.000  x  188.407 to 
 
Qj  = 0.143  x 188.407  =26.942  tone 
 
Deci cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în judeţul Alba în anul  2005 a fost de  cca. 
26.940  tone 
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4.2.      PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DESEURILOR MUNICIPALE  
 
Prognoza privind generarea deşeurilor municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, 
industrie şi instituţii) se va realiza defalcat pe tipuri de deşeuri, în funcţie de provenienţă (aşa cum 
au fost prezentate datele şi în Capitolul 2 – Situaţia existentă), şi anume: 
 

- Deşeuri menajere – mediul urban şi mediul rural; 
- Deşeuri asimilabile din comerţ, industrie, instituţii; 
- Deşeuri din grădini şi parcuri; 
- Deşeuri din pieţe; 
- Deşeuri stradale; 
- Deşeuri menajere generate şi necolectate. 

 
Prognoza privind generarea deseurilor menajere 

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

- Evoluţia populaţiei la nivelul judeţului; 
- Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare; 
- Evoluţia indicatorului de generare a deşeurilor menajere. 

 
In sub-capitolul precedent au fost prezentaţi aceşti indicatori. 
Prognoza privind generarea deşeurilor municipale s-a realizat pornind de la datele estimate pentru 
anul 2005 (prezentate în Capitolul 2 – Situaţia existentă) şi considerând o creştere anuala de 0,8 
%. Creşterea anuală de 0,8 % a generării deşeurilor municipale, determinată, în principal, pe baza 
prognozei PIB,  a fost utilizată la calculul prognozei din Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor.   
 
Calculul cantităţii de deşeuri municipale generate anual s-a realizat astfel: 
 
− deşeurile menajere colectate în amestec de la populaţie – cantitatea a fost calculată diferenţiat 

pe medii (urban şi rural) pe baza prognozei populaţiei, a gradului de acoperire cu servicii de 
salubrizare şi a indicatorului de generare. În ceea ce priveşte indicatorul de generare s-a 
considerat o creştere anuală de 0,8 %.( Indicatorul de generare în anul 2005 în mediul urban a 
fost de 0,91 kg/locuitor x zi, iar în mediul rural de 0,41 kg/locuitor x zi;) 

 
− deşeurile asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii – cantitatea a fost calculată pornind de la 

cantitatea estimată pentru anul 2005 şi considerând o creştere anuală de 0,8 %. Cantitatea din 
anul 2005 reprezintă atât deşeurile colectate în amestec, cât şi deşeurile colectate separat. S-a 
considerat că întreaga cantitate de deşeuri colectată selectiv reprezintă deşeuri asimilabile, 
întrucât la nivelul anului 2005 nu era implementat un sistem de colectare selectivă a deşeurilor 
de la populaţie; 

 
− deşeurile din grădini şi parcuri, deşeurile din pieţe şi deşeurile stradale- cantitatea a fost 

calculată pornind de la cantitatea estimată pentru anul 2005 şi considerând o creştere anuală 
de 0,8 %; 

 
− deşeurile menajere generate şi necolectate – cantitatea a fost calculată diferenţiat pe medii 

(urban si rural) pe baza prognozei populaţiei totale a regiunii, a populaţiei nedeservite de 
servicii de salubritate şi a indicatorului de generare. În ceea ce priveşte indicatorul de generare 
s-a considerat o creştere anuală de 0,8 %. (Indicatorul de generare în anul 2005 în mediul 
urban a fost de 0,91 kg/locuitor x zi, iar în mediul rural de 0,41 kg/locuitor x zi.) 
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În tabelul de mai jos se prezintă cantităţile de deşeuri municipale prognozate a se genera în 2008, 
2010, 2011 si 2013, ani  de referinţă pentru planificare. 

 

Tabel 4-4        Prognoza generării deşeurilor municipale pentru judeţul Alba 

Cantitate de deşeuri municipale (tone) 
  2005 2008 2010 2011 2013 
Deşeuri municipale 
(deşeuri menajere şi 
asimilabile din 
comerţ, industrie, 
instituţii, din care: 

128.157 129.793 130.997 131.397 132.192 

Deşeuri menajere 
colectate în amestec 
de la populaţie, din 
care: 

57.426 78.595 96.470 96.848 97.354 

                  Urban 54.358 66.652 74.562 74.659 74.843 
                  Rural 3.068 11.943 21.908 22.190 22.511 
Deşeuri asimilabile 
din comerţ, industrie, 
instituţii (colectate în 
amestec şi separat) 

21749 22.275 22.633 22.814 23.180 

Deşeuri din grădini şi 
parcuri 2.032 2.081 2.115 2.132 2.166 

Deşeuri din pieţe 1.219 1.249 1.269 1.279 1.300 
Deşeuri stradale 6.096 6.244 6.344 6.395 6.498 
Deşeuri generate şi 
necolectate, din care: 39.634 19.349 2.167 1.930 1.694 

                  Urban 19.099 7.406 0 0 0 
                  Rural 20.535 11.943 2.167 1.930 1.694 
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4.3   PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DESEURILOR BIODEGRADABILE 
MUNICIPALE 
 
Definiţie deşeuri biodegradabile municipale 
 
Directiva 1999/31/EC si HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor definesc: 
 

o deşeurile municipale ca „deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natura sau 
compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere”; 

 
o deşeurile biodegradabile ca „deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, 

cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul”. 
 
Ţintele prevăzute în Directiva 1999/31/EC si HG 349/2005 se referă la deşeurile biodegradabile 
municipale. 
 
Legislaţia europeană şi naţională nu defineşte în mod explicit deşeurile biodegradabile municipale, 
dar acestea reprezintă practic fracţia biodegradabilă din deşeurile  menajere şi asimilabile colectate 
în amestec, precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale colectate separat, inclusiv 
deşeuri din parcuri şi grădini, pieţe, deşeuri stradale şi deşeuri voluminoase.  
 
Conform Raportului Agenţiei Europene de Mediu „Managementul deşeurilor biodegradabile 
municipale”, 2002, fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale este reprezentată de:  deşeuri 
alimentare şi de grădină, deşeuri de hârtie şi carton, textile, lemn, precum şi alte deşeuri 
biodegradabile conţinute în deşeurile colectate. 
 
 

Pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale este 
necesar să se cunoască: 

 
 ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale. 

 
Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale la nivel de judeţ  se determină pe bază 
de măsuratori, defalcat pe tipuri de deşeuri. 

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

 
Cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale se calculează pe baza prognozei de generare a 
deşeurilor municipale şi ţinând seama de ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile 
municipale. 
 
 In PJGD , pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale s-au 
utilizat următoarele tipuri de date : 

 
 

Prognoza generării deşeurilor biodegradabile municipale 
 
In PJGD, pentru determinarea cantităţii generate de deşeuri biodegradabile municipale s-au utilizat 
ponderile prezentate în tabelul de mai jos (utilizate şi în PRGD). 
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Tabel 4-5  Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale 

  

Ponderea 
deşeurilor 

biodegradabile 
(%) 

Observaţii 

Deşeuri menajere de la populaţie:    
      
       Urban, din care: 62 

 deşeuri alimentare şi de grădina 54 
 hârtie+carton; lemn; textile 8 

      
      Rural, din care 78 

 deşeuri alimentare şi de grădina 73 
 hârtie+carton; lemn; textile 5 

conform compoziţiei 
deşeurilor menajere 
determinată din 
măsurători la nivelul 
regiunii (la nivel de 
judeţ nu avem 
măsuratori) 

 
Deşeuri asimilabile din comerţ, 
industrie, instituţii (colectate în 
amestec şi separat) 

60 estimat  

 
Deşeuri din grădini şi parcuri 90 estimat  

 
Deşeuri din pieţe 80 estimat  

 
Deşeuri stradale 44 

determinare 
efectuată de S.C. 
TRACON S.A. 

 
Pe baza prognozei de generare a deşeurilor municipale şi luând în considerare 
ponderile de mai sus au fost estimate cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale. 

Tabel 4-6    Prognoza generării deşeurilor biodegradabile municipale 

Cantitate de deşeuri biodegradabile 
(tone) 

  2005 2008 2010 2011 2013
Total deşeuri biodegradabile din 
deşeuri municipale , din care: 83.383 84.416 85.182 85.430 85.921

Deşeuri biodegradabile din deşeurile 
menajere colectate în amestec de la 
populaţie, din care: 

39.348 53.156 64.593 64.828 65.148

       Urban 37.507 45.990 51.448 51.514 51.641
• deşeuri alimentare şi de grădina 33.158 40.658 45.483 45.542 45.654
• hârtie+carton, lemn, textile 4.349 5.332 5.965 5.973 5.987
       Rural 1.841 7.166 13.145 13.314 13.507
• deşeuri alimentare şi de grădină 1.688 6.569 12.050 12.204 12.381
• hârtie+carton, lemn, textile 153 597 1.095 1.109 1.126
Deşeuri biodegradabile din deşeurile 
asimilabile din comerţ, industrie, 
instituţii (colectate în amestec şi 
separat) 

13.049 13.365 13.580 13.688 13.908

Deşeuri biodegradabile din deşeurile 
din grădini şi parcuri 1.829 1.873 1.903 1.918 1.949
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75 

Deseuri biodegradabile 
din deseurile din piete

2%

Deseuri biodegradabile 
din menajere colectate in 
amestec de la populatie 

in mediul rural
20%

Deseuri biodegradabile 
din deseurile asimilabile 

18%

Deseuri biodegradabile 
din deseurile din gradini 

si parcuri
2%

Deseuri biodegradabile 
din deseurile stradale

3%
Deseuri biodegradabile 

din deseurile generate si 
necolectate din mediul 

rural
2%

Deseuri biodegradabile 
din menajere colectate in 
amestec de la populatie 

in mediul urban
53%

Cantitate de deşeuri biodegradabile 
(tone) 

  2005 2008 2010 2011 2013
Deşeuri biodegradabile din deşeurile 
din pieţe 975 999 1.015 1.023 1.040

Deşeuri biodegradabile din deşeurile 
stradale 2.682 2.747 2.791 2.814 2.859

Deşeurile biodegradabile din deşeurile 
generate şi necolectate, din care: 25.499 12.276 1.300 1.158 1.017

       Urban 13.178 5.110 0 0 0
• deşeuri alimentare şi de grădina 11.650 4.518 0 0 0
• hârtie+carton, lemn, textile 1.528 592 0 0 0

       Rural 12.321 7.166 1.300 1.158 1.017
• deşeuri alimentare şi de grădina 11.294 6.569 1.192 1.061 932
• hârtie+carton, lemn, textile 1.027 597 108 96 85

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-1 Ponderea pe tipuri a deşeurilor biodegradabile municipale, 2010 
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4.4         PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DESEURILOR DE AMBALAJE 

 
 

Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje s-a realizat pe baza variaţiei anuale a cantităţii 
de deşeuri de ambalaje generate şi ţinand seama de: 

 
 Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare 

 
 Structura deşeurilor de ambalaje 

 
 Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie 

 
 

Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare 
 
Deşeurile de ambalaje (cod 15.01 din Lista europeană a deşeurilor) pot proveni atât de la 
populaţie, regăsindu-se în deşeurile menajere, precum şi din activităţile industriale, comerciale şi 
de la instituţii. Ponderea în funcţie de provenienţă se determină pe baza datelor din baza de date 
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de specificul regiunii. (La stabilirea 
acestei ponderi se recomandă a fi consultată Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, precum 
şi Asociaţia Română de Ambalaje şi Mediu). 
 
Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor statistice 
din ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată de cea a României, la nivelul anului 
2006 s-a estimat că 60% din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de 
la industrie, comerţ şi instituţii.  
 
Conform Metodologiei, pentru elaborare PJGD, ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de 
sursa de generare (%), pentru PJGD elaborat în 2007 – 2008 se estimează a fi de:  
 

 40 % de la industrie, comerţ şi instituţii.  
 60 % de la populaţie 

 
 
 
Structura deşeurilor de ambalaje 
 
Structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje generate se consideră a fi aceeaşi cu 
structura pe tip de material a ambalajelor introduse pe piaţă.  
Aceste date se obţin din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, gestionată de 
ANPM. Se recomandă ca în perioada de elaborare a planului să fie consultaţi ANPM, ARAM, 
precum şi Direcţia de Statistică Regională pentru a se stabili dacă se estimează modificări în 
structura deşeurilor de ambalaje. 
 
În lipsa unor astfel de prognoze, se consideră structura deşeurilor de ambalaje ca fiind constantă 
pentru întreaga perioadă de prognoză. 
 
• Pentru PJGD elaborat în 2007 – 2008 prognoza structurii pe tip de material a fost stabilită de 

ANPM,  pe baza datelor  din baza de date ANPM, din anul 2005 . 
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•  Structura  este următoarea: 
 

− Hârtie şi carton  23,6  %; 
− Plastic   29,0  %; 
− Sticla   21,8  %; 
− Metale   9,00 %; 
− Lemn   12,00 %. 

 
Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie se determină pe baza compoziţiei deşeurilor 
menajere la nivelul judeţului. Compoziţia deşeurilor menajere trebuie să reflecte ponderea 
materialelor de deşeuri de ambalaje în deşeurile menajere. Se recomandă ca această compoziţie 
să fie determinată din măsurători. In cazul nostru nu există date la nivel judeţean, in consecinţă se 
vor folosi datele indicate de ANPM. 
 
Incepând cu anul 2008, este necesar a se stabilii compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile 
menajere prin măsurători. 
 

Exemplu 
Ponderea materialelor de deşeuri de ambalaje în deşeurile menajere: 
 hârtie şi carton (Pamb_hc) = 3,22 %; 
 plastic (Pamb_p) = 7,07 %; 
 sticlă (Pamb_s) = 2,99 %; 
 metale (Pamb_m) = 1,30 % 
 lemn (Pamb_l) = 0 % 
 total ambalaje (Pamb_total) = 14,57 %. 

Structura deşeurilor de ambalaje ce se regăsesc în deşeurile menajere se calculează 
astfel: 
 hârtie şi carton (Samb_hc) = Pamb_hc x 100 : P amb_total = 22,10  %; 
 plastic (Samb_p) = Pamb_p x 100 : P amb_total = 48,52  %; 
 sticlă (Samb_s) = Pamb_s x 100 : P amb_total = 20,49  %; 
 metale (Samb_m) = Pamb_hc x 100 : P amb_total = 8,89  %; 
 lemn (Samb_l) = Pamb_l x 100 : P amb_total = 0 %; 
 total ambalaje (Samb_total) = Samb_hc + Samb_p + Samb_s + Samb_m + Samb_l 

= 100 %. 
 

 
 Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate  

 
Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate se calculează în funcţie de 
variaţia anuală a cantităţii stabilite. 
Prognoza generării deşeurilor de ambalaje s-a realizat considerând o creştere anuală de : 
 

• 10 % pentru  anul -2006, de 
•  7 % pentru perioada 2007-2009 si 
•  5 % pentru 2010-2013.   

 
Aceşti indicatori de creştere au fost stabiliţi împreună cu reprezentanţii MMGA, 

ANPM si ARAM pe baza creşterii indicatorilor de comerţ cu amănuntul şi a raportărilor 
privind ambalajele şi deşeurilor de ambalaje.   
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Tabel 4-7   Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje 

 creştere 10 %/an creştere 7 %/an creştere 5 %/an  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jud. Alba 20.240 22.264 24.490 26.939 29.633 31.708 33.927 36.302 38.843 41.562 44.472 47.585 
Reg. 7 141.553 155.708 171.279 188.407 207.248 221.755 237.278 253.887 266.582 279.911 293.906 308.602
România 1.150.000 1.265.000 1.391.500 1.530.650 1.683.715 1.801.575 1.927.685 2.062.623 2.165.754 2.274.042 2.387.744 2.507.131

 
Cantităţile de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate a se genera s-a calculat, din 
cantitatea totală prognozată, în funcţie de structura deşeurilor de ambalaje. 

Tabel 4-8  Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje pe tip de material 

Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 20.240 22.264 24.490 26.939 29.633 31.708 33.927 36.302 38.843 41.562 44.472 47.585
H+C 4.777 5.254 5.780 6.358 6.993 7.483 8.007 8.567 9.167 9.809 10.495 11.230

Plastic 5.870 6.457 7.102 7.812 8.594 9.195 9.839 10.528 11.265 12.053 12.897 13.800

Sticla 4.412 4.854 5.339 5.873 6.460 6.912 7.396 7.914 8.468 9.061 9.695 10.373

Metale 1.822 2.004 2.204 2.425 2.667 2.854 3.053 3.267 3.496 3.741 4.002 4.283

Lemn 2.429 2.672 2.939 3.233 3.556 3.805 4.071 4.356 4.661 4.987 5.337 5.710

 
În vederea stabilirii măsurilor de implementare este necesar să se cunoască cantitatea de deşeuri 
de ambalaje în funcţie de sursele de generare, şi anume : 
 

 deşeuri de ambalaje provenite de la populaţie 
 deşeuri de ambalaje provenite  de la industrie, comerţ şi instituţii 

 
Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor statistice 
ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată de cea a României,  

 60 % din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 
  40 % de la industrie, comerţ şi instituţii.  

În anul 2003 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului  - ICIM 
Bucureşti a realizat la solicitarea Asociaţiei Române de Ambalaje şi Mediu un studiu privind 
ponderea deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere. Cunoscând ponderea materialelor de 
deşeuri de ambalaje în total deşeuri menajere se determină structura deşeurilor de ambalaje din 
deşeurile menajere 

Tabel 4-9 Ponderea materialelor de deşeuri de ambalaje din deşeurile menajere 

 

Ponderea materialelor de 
deşeuri de ambalaje în 

deşeurile menajere 
(%) 

Structura deşeurilor de 
ambalaje ce se regăsesc în 

deşeurile menajere 
(%) 

Hârtie şi carton 3,2 22,10 
Plastic 7,1 48,52 
Sticlă 3,0 20,49 
Metale 1,3 8,89 
Lemn 0 0,00 
Total 14,6 100,00 

Sursa: ARAM, pe baza studiilor efectuate de ICIM 
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Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate de la populaţie 
 
Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje prognozată a se genera de la populaţie se calculează în 
funcţie de cantitatea totală de ambalaje prognozată a se genera şi ponderea deşeurilor de 
ambalaje de la populaţie din cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate. 
 
Cantităţile de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate a se genera de la populaţie se 
calculează din cantitatea totală generată de populaţie, în funcţie de structura deşeurilor de 
ambalaje de la populaţie. 

Tabel 4-10  Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje de la populaţie 

Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 12.144 13.358 14.694 16.164 17.780 19.025 20.356 21.781 23.306 24.937 26.683 28.551
H+C 3.340 3.674 4.041 4.445 4.890 5.232 5.598 5.990 6.409 6.858 7.338 7.851

Plastic 5.015 5.517 6.069 6.676 7.343 7.857 8.407 8.996 9.625 10.299 11.020 11.791

Sticla 2.502 2.752 3.027 3.330 3.663 3.919 4.193 4.487 4.801 5.137 5.497 5.881

Metale 1.251 1.376 1.514 1.665 1.831 1.960 2.097 2.243 2.401 2.569 2.748 2.941

Lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Pe baza prognozei populaţiei se determină indicatorii de generare a deşeurilor de ambalaje la 
populaţie. 

Tabel 4-11   Indicatori de generare deşeuri de ambalaje la populaţie 

 Indicator de generare deşeuri de ambalaje la populaţie (kg / locuitor x an) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
H+C 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22
Plastic 16 18 19 21 22 24 26 28 30 32
Sticla 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16
Metale 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8

Total 39 43 47 50 54 58 62 68 73 78
 
Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generată din industrie, comerţ şi 
instituţii 
 
Cantităţile pe tip de material de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera din industrie, comerţ 
şi instituţii se calculează prin diferenţa dintre cantităţile totale de deşeuri de ambalaje prognozate a 
se genera şi cantităţile de ambalaje prognozate a se genera de la populaţie. 
Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generată din industrie, comerţ şi instituţii reprezintă suma 
cantităţilor pe tip de material calculate.  

Tabel 4-12  Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje de la industrie, comerţ şi instituţii 

Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 7.201 7.922 8.714 9.585 10.544 11.282 12.071 12.916 13.820 14.788 15.823 16.931
H+C 1.437 1.581 1.739 1.913 2.104 2.251 2.409 2.577 2.758 2.951 3.157 3.379

Plastic 854 940 1.033 1.137 1.251 1.338 1.432 1.532 1.639 1.754 1.877 2.008

Sticla 1.911 2.102 2.312 2.543 2.797 2.993 3.203 3.427 3.667 3.923 4.198 4.492

Metale 571 628 691 760 836 894 957 1.024 1.095 1.172 1.254 1.342

Lemn 2.429 2.672 2.939 3.233 3.556 3.805 4.071 4.356 4.661 4.987 5.337 5.710
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4.5 CUANTIFICAREA TINTELOR PRIVIND DESEURILE BIODEGRADABILE MUNICIPALE 
SI DESEURILE DE AMBALAJE 

 

4.5.1 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 
 

Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor prevede ca statele membre care în anul 1995 
ori un an anterior pentru care există date standardizate EUROSTAT au depozitat mai mult de 80% 
din cantitatea colectată de deşeuri municipale pot amâna atingerea ţintelor prevăzute la 
paragrafele (a), (b) şi (c) ale art. 5 (2) cu o perioadă care nu trebuie să depăşească patru ani.  
 
In Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor se 
menţionează că România nu solicită perioada de tranziţie pentru îndeplinirea ţintelor de reducere a 
deşeurilor biodegradabile municipale depozitate. Pentru indeplinirea ţintelor prevăzute la art. 5(2) 
lit.a şi b din Directivă, Romania va aplica prevederile parag. 3 al art. 5(2) privind posibilitatea 
amânării realizării ţintelor prin acordarea unor perioade de graţie de 4 ani, până la 16 iulie 2010 şi 
respectiv până la 16 iulie 2013. Cea de-a treia ţintă va fi atinsă la termenul prevăzut în Directivă, 
respectiv 16 iulie 2016. 
 

Astfel, ţintele naţionale privind deşeurile biodegradabile municipale sunt următoarele: 
 

 16 iulie 2010 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75 % 
din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 
1995; 
 

 16 iulie 2013 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50 % 
din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 
1995; 
 

 16 iulie 2016 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35 % 
din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 
1995. 

 

Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea deşeurilor cantitatea totală de 
deşeuri biodegradabile generată în România în anul 1995 a fost de 4,8 milioane tone. 

 

Deoarece la nivel judeţean  nu se cunoaşte cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale 
generate in anul 1995, aceasta se calculează pe baza populaţiei existente la nivel naţional şi 
judeţean in anul 1995 
Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea deşeurilor cantitatea totală de 
deşeuri biodegradabile generată în România în anul 1995 a fost de 4,8 milioane tone, din care 
557.400 tone în Regiunea 7 Centru  şi  85.972 tone în judeţul Alba. 
 
Mod de calcul: 

 populaţia Romaniei în 1995   22.680.951   locuitori 
 populaţia judeţului Alba  în 1995       406.234   locuitori 

 
 Cantitatea de deşeuri biodegradabile  4.800.000   tone 

           municipale generate în Romania în 1995  
 

 Cantitatea de deşeuri biodegradabile  406.234  x   4.800.000   tone / 22.680.951 loc. 
           municipale generate în judeţ Alba, în 1995     =  85.972 tone deşeu biodegradabil 
 

80 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

În tabelul de mai jos se prezintă cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie reduse 
la depozitare în anii 2010, 2013, conform celor prezentate anterior. 
 
Cuantificarea ţintelor care reprezintă cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care 
poate fi depozitată, se realizează pe baza cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate 
în anul 1995. 
 
Mod de calcul: 

 Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale generate în anul 1995, judeţ – 85,972 to. 
 

 Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată (tone) în 
anul 2010   trebuie să se reducă la 75 % din cantitatea produsă în 1995, deci : 

 
85.972 to  x 75 / 100 = 64.479 tone 

 
 Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată (tone) în 

anul 2013   trebuie să se reducă la 50 % din cantitatea produsă în 1995, deci : 
 

85.972 to  x 50 / 100 = 42.986 tone 
 

Tabel 4-13  Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 

  1995 2010 2013
1.  Cantitate generată de deşeuri 
biodegradabile municipale (tone) 

85.972 85.182 
 

85.921

2.  Cantitate maximă de deşeuri 
biodegradabile municipale care poate fi 
depozitată (tone) 

64.479 42.986

3.  Cantitate de deşeuri biodegradabile 
municipale ce trebuie redusă de la 
depozitare  ( 3 = 1 – 2) (tone) 

20.703 42.935

 

4.5.2          Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje 
 

România a obţinut derogare de la prevederile articolului 6 alin. (1) al Directivei 94/62/CE privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/EC, cu excepţia‚ ţintelor de 
reciclare pentru hârtie şi carton şi metale. 
 
 

Tratatul de aderare a Romaniei prevede urmatoarele: 
 

 
 

România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau 
incinerare in instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de 
energie la 31 decembrie 2011 în conformitate cu următoarele 
obiective intermediare: 32% din masa la 31 decembrie 2006, 34% în 
anul 2007, 40% în anul 2008, 45% în anul 2009 şi 48% în anul 2010. 
 

 
 

România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau 
incinerare în instalaţiile de incinerare a deşeurilor cu recuperare de 
energie la 31 decembrie 2013 în conformitate cu următoarele 
obiective intermediare: 53% din masa în anul 2011 şi 57% în anul 
2012. 
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România este obligatâ sâ atingâ obiectivul de reciclare a plasticului 
la 31 decembrie 2011 în conformitate cu următoarele obiective 
intermediare: 8% din masa la 31 decembrie 2006, 10% în anul 2007, 
11% în anul 2008, 12% în anul 2009 şi 14% în anul 2010. 
 

 
 

România este obligata sa atinga obiectivul global de reciclare la 31 
decembrie 2013 in conformitate cu urmatoarele obiective 
intermediare: 26% din masa la 31 decembrie 2006, 28% in anul 
2007, 33% in anul 2008, 38% in anul 2009, 42% in anul 2010, 46% in 
anul 2011 si 50% in anul 2012. 
 

 
 

România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a sticlei la 31 
decembrie 2013, în conformitate cu urmatoarele obiective 
intermediare: 21% din masa la 31 decembrie 2006, 22% în anul 
2007, 32% în anul 2008, 38% în anul 2009, 44% în anul 2010, 48% 
în anul 2011 şi 54% în anul 2012. 
 

 
 

România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului, 
luând în considerare exclusiv materialul reciclat sub formă de plastic, 
la 31 decembrie 2013, în conformitate cu următoarele obiective 
intermediare: 16% din masă în anul 2011 şi 18% în anul 2012. 
 

 
 

România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a lemnului la 
31 decembrie 2011, în conformitate cu următoarele obiective 
intermediare: 4% din masa la 31 decembrie 2006, 5% în anul 2007, 
7% în anul 2008, 9% în anul 2009 şi 12% în anul 2010. 

 
Pentru obiectivul de reciclare a deşeurilor de hârtie, carton şi metale  România nu a 
solicitat perioadă de tranziţie, urmând să atingă aceste obiecteve la termenele stabilite 
de directivă, şi anume: 
 

 la 31 decembrie 2008 - reciclare hârtie şi carton 60 %; 
 

 la 31 decembrie 2008 - reciclare metale 50 %.  
 

 
Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea de deşeuri de ambalaje generate 
în anul  respectiv  şi se împart în trei categorii: 
 

 Ţinte de reciclare pentru fiecare tip de material de ambalaj; 
 Ţinte globale de reciclare; 
 Ţinte globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare 

de energie. 
 
 
Ţintele de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje stabilite la nivel judeţean  trebuie să fie cel 
puţin egale cu ţintele stabilite prin Tratatul de aderare a României, respectiv prin legislaţie. 
 
In HG 621/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind gestionarea ambalajelor, reciclarea 
şi valorificarea deşeurilor de ambalaje sunt definite astfel: 
 

 „reciclarea deşeurilor de ambalaje reprezintă operaţiunea de reprelucrare într-un 
proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau 
pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea 
de energie”; 
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 valorificarea reprezintă orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută 
în anexa nr. II B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul 
deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001” modificată 
şi competată prin OUG 61/2006, apobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
27/2007. 

 
Astfel, valorificarea include atât reciclarea, cât şi valorificarea energetică. 
 

Cuantificarea ţintelor privind ambalajele se calculează pe baza prognozei de generare a deşeurilor 
de ambalaje şi a ţintelor de reciclare/valorificare. 

 
În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind reciclarea şi valorificarea sau incinerare în 
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie conform Tratatului de aderare a României. Pentru 
obiectivele de reciclare referitoare la hârtie şi carton şi metale, România nu a cerut perioada de 
derogare.  

 
Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje 
generate în anul respectiv. 

 

Tabel 4-14  Ţinte de reciclare/valorificare privind deşeurile de ambalaje  
                     

Ţinte de reciclare/valorificare (%) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hârtie şi carton 53.8 55.7 60 60 60 60 60 60 
Plastic 8 10 11 12 14 16 18 22,5 
Sticlă 21 22 32 38 44 48 54 60 
Metale 37.8 39.2 50 50 50 50 50 50 
Lemn 4 5 7 9 12 15 15 15 
Total reciclare 
(valorificare  materială) 26 28 33 38 42 46 

 
50 55 

Total valorificare 
(val.materială + energetică) 32 34 40 45 48 53 

 
57 60 

Sursa: Tratatul de aderare al României 

Pe baza cantităţilor de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate ce se vor genera 
(Tabelul 4.7) se cuantifică ţintele de reciclare şi valorificare.  
 
 
Conform acestor estimări, in judeţul Alba: 
 

 în anul 2008 trebuie să fie valorificată o cantitate totală de circa 13.500 to deşeuri de 
ambalaje (cca. 40 %), din care trebuie reciclată o cantitate minima de circa 11.200 to,  

 în anul 2011 o cantitate de circa 22.000 to deşeuri de ambalaje trebuie valorificată (cca. 50 
%), din care circa 19.200 to trebuie reciclată, 

  iar în anul 2013 cantitatea totală care trebuie valorificată este de minim 28.600 to (circa 60 
%), din care minim 26.200 to  trebuie reciclate.  
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Tabel 4-15 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaj, total şi pe tip de material 

 
Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hârtie + Carton 3.762 4.168 4.804 5.140 5.500 5.885 6.297 6.738
Plastic 687 920 1.082 1.263 1.577 1.928 2.321 3.105
Sticlă 1.357 1.521 2.367 3.007 3.726 4.349 5.235 6.224
Metale 1.008 1.119 1.527 1.634 1.748 1.870 2.001 2.141
Lemn 142 190 285 392 559 748 800 857
Total reciclare 
(valorificare  materială) 7.705 8.878 11.196 13.795 16.314 19.119 22.236 26.172
Total valorificare 
(val.materială + 
energetică) 9.483 10.781 13.571 16.336 18.645 22.028 25.349 28.551

 
Total  Valorificare = Total reciclare + valorificare energetica 
 
Valorificarea energetică, se face prin incinerarea deşeurilor, în incineratoare cu recupere de 
energie. 
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5. FLUXURI SPECIFICE DE  DEŞEURI  
 
In acest capitol se prezintă  următoarele fluxuri speciale de deşeuri: 
 

 Deşeuri periculoase din deşeurile municipale; 
 

 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice; 
 

 Vehicule scoase din uz; 
 

 
 

Deşeuri din construcţii şi demolări; 
 

 Nămoluri rezultate de la staţii de epurare orăşeneşti. 
 

 
 
 

5.1  DESEURI PERICULOASE DIN DESEURI MUNICIPALE 
 

Tipurile de deşeuri periculoase din deşeuri municipale care fac obiectul PJGD sunt următoarele: 
 

Tabel 5-1    Tipuri de deşeuri municipale periculoase 
 

Cod deşeu  
(conform  HG nr.856/2002) 

Tip deşeu 

20 01 13* Solvenţi 
20 01 14* Acizi 
20 01 15* Alcali 
20 01 17* Fotochimice 
20 01 19* Pesticide 
20 01 21* Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur 
20 01 23* Echipamente scoase din funcţiune, care conţin 

clorofluorcarburi 
20 01 26* Uleiuri şi grăsimi, altele decât cele menţionate în 20 01 

25 
20 01 27* Vopseluri, cerneluri, adezivi, şi răşini care conţin 

substanţe periculoase 
20 01 29* Detergenţi care conţin substanţe periculoase 
20 01 31* Medicamente citotoxice şi citostatice 
20 01 33* Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01, 16 06 02 sau 

16 06 03 
20 01 35* Echipamente electrice şi electronice scoase din 

funcţiune, altele decât cele menţionate la 20 01 21 si 20 
01 23 conţinând componenţe periculoase 

20 01 37* Lemn conţinând substanţe periculoase 
 
Cantităţi generate 
 

La momentul elaborării PJGD-Alba,  deşeurile periculoase din deşeurile municipale nu sunt  
colectate separat, prin urmare nu se cunoaşte cantitatea generată. 
 
 Estimarea cantităţii generate se poate  realiza pe baza de indicatori de generare statistici 
din alte ţări europene, şi anume: 
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 2,5 – 3 kg/ persoană x an în mediul urban; 
 

 1,5 - 2 kg/persoană x an în mediul rural. 
 
Aceşti indicatori de generare se pot utiliza deoarece, la nivelul judeţului sau regunii, nu sunt 
determinaţi prin măsurători şi înregistrări statistice, alţi indicatori de generare specifici, ei se vor 
determina odată cu introducerea colectării separate a deşeurilor periculoase municipale. 

 

In PJGD sunt descrise metode posibile  de colectare a deşeurilor municipale periculoase la nivelul  
judeţului, conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Legii 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor. 

 
Colectarea deşeurilor municipale periculoase 
În prezent, la nivelul judeţului / regiunii nu se realizează colectarea separată a deşeurilor 
periculoase din deşeurile menajere.  
 
Există mai multe opţiuni pentru colectarea deşeurilor periculoase de la gospodării. Aceasta poate fi 
organizată prin: 
 

 colectarea mobilă, cu ajutorul unor maşini speciale, care vor circula conform unui program 
stabilit,   

 prin intermediul unor puncte de colectare sau  
 prin sisteme de returnare, organizate de distribuitori sau producători. 

 
 Condiţia pentru toate sistemele o constituie existenţa instalaţiilor de tratare şi eliminare.  
 
În tabelul următor sunt prezentate principalele opţiuni de colectare. 

Tabel 5-2 Principalele opţiuni de colectare a deşeurilor periculoase produse în 
gospodării 

OPŢIUNE COMENTARIU ESTIMARE 
1) Colectare prin 
unităţile mobile 

Acest sistem este des întâlnit, acceptat de locuitori. 
 
 -La cca. trei luni, un vehicul special pentru colectarea 
deşeurilor periculoase vine la un punct de colectare bine 
stabilit sau într-un loc special, unde, aproximativ 2 sau 3 
ore, va colecta deşeurile periculoase aduse de locuitorii 
care stau în apropiere. 

- la un punct de colectare sunt conectate 
aproximativ 4 000 până la 5 000 de persoane. 

- Maşina de colectare poate deservi până la 700 
000 de persoane, cu o frecvenţă de colectare de 3 
luni. 

-Colectarea deşeurilor periculoase este gratuită pentru 
clienţi, dacă întreaga cantitate predată nu depăşeşte 20 
kg/predare.  
- Costurile pentru acest sistem sunt incluse în taxa pentru 
colectarea deşeurilor cotidiene. 

 
Se estimează că prin intermediul acestui sistem se vor 
colecta aproximativ 35-40% din deşeurile periculoase 
provenite din gospodării. 
 
Sistemul necesită un personal foarte bine pregătit pentru a 
asigura colectarea adecvată a diferitelor tipuri de deşeuri 
periculoase. 

1) Colectarea 
deşeurilor periculoase 
provenite din 
gospodării prin 
unităţile mobile 
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OPŢIUNE COMENTARIU ESTIMARE 
2) Colectare directă 
de la gospodării 

-Deşeurile periculoase sunt colectate de la gospodării 
după ce s-a stabilit o dată prin telefon. 
-Operatiunea este costisitoare 
- această opţiune nu este foarte întâlnită 

2.)Această opţiune nu 
este recomandată 
datorită costurilor 
prea mari. 

3) Punctele de 
colectare a 
deşeurilor 
periculoase 

-Punctele oficiale de colectare a materialelor reciclabile 
pot fi extinse şi pentru colectarea deşeurilor periculoase 
din gospodării şi din sectorul comercial. Un avantaj al 
sistemului îl constituie durata permanentă de funcţionare. 
- Costurile privind personalul sunt mari. Este nevoie de 
personal calificat pentru clasificarea şi pre-sortarea 
deşeurilor periculoase. Din acest motiv, numărul punctelor 
de colectare, care sunt pregătite să primească deşeuri 
periculoase de la gospodării, ar trebui limitate şi 
poziţionate atent, în raport cu structura aşezărilor. 

3.)Se recomandă una 
sau două locaţii în 
oraşul reşedinţă de 
judeţ în  cooperare cu 
depozitele de deşeuri. 
Pot fi colectate toate 
tipurile de deşeuri 
periculoase. 

4) Containere 
pentru colectarea 
pe categorii a 
deşeurilor 
periculoase 

-Instalarea containerelor pentru colectarea deşeurilor 
periculoase pe categorii, în spaţii nesupravegheate este 
riscantă. Din experienţa acumulată până acum, 
containerele de colectare nesupravegheate pentru uleiuri 
uzate, medicamente expirate, baterii şi baterii de maşină, 
nu au avut succes în Europa Centrală. Vandalismul şi 
folosirea neadecvată au fost cauzele principale pentru 
aceasta. 
 
Din acest motiv containerele de colectare trebuie să fie 
protejate. Acest lucru se poate realiza prin amplasarea lor 
la magazinele care comercializează aceste produse, 
companii specializate (vezi opţiunea 5) sau la punctele de 
colectare (vezi opţiunea 3). 

4.) Aceasta reprezintă 
o soluţie numai în 
combinaţie cu 
opţiunile 3 sau 5. 

5) Colectarea prin 
magazine sau 
companii 
specializate 

- Acest sistem funcţionează foarte bine pentru colectarea 
bateriilor de maşină folosite şi a uleiurilor uzate, în 
colaborare cu magazinele care sunt răspunzătoare pentru 
colectarea acestor articole. 
 
-După testarea mai multor variante în mai multe ţări, este 
aprobată colectarea bateriilor şi a uleiurilor uzate de către 
ateliere şi magazine specializate. 

5.)  Aceasta 
reprezintă o soluţie 
recomandată pentru 
colectarea 
medicamentelor 
expirate, a uleiurilor 
uzate, a bateriilor de 
maşină şi a bateriilor 

 
 
Toate componentele organice trebuie incinerate la temperaturi mari. 
 
 Componentele minerale trebuie demobilizate, ceea ce înseamnă încorporarea într-o mixtură de 
ciment. Acestea vor fi eliminate sub formă de blocuri de ciment. 
 
 
Baterii, acumulatori şi uleiuri uzate 
 
 
Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de magneziu şi zinc-carbon. Aceste baterii conţin 
o cantitate mare de mercur, care duc la costuri ridicate fiind reciclate în instalaţiile de topire a 
metalelor neferoase. 
 
Se recomandă organizarea activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial. De 
asemenea, trebuie susţinute activităţile de reducere a conţinutului de mercur. 
 
Colectarea bateriilor auto se realizează în principal prin sistemul depozit.  
 
Uleiurile uzate sunt colectate prin intermediul atelierelor şi a staţiilor de carburanţi.  
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În tabelul de mai jos se prezintă cantităţile de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi 
valorificate la nivelul judeţului  în anii 2005 şi 2006. 
 

Tabel 5-3 Cantităţi de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi valorificate la nivelul 
judeţului Alba 

Colectate 
tone 

Valorificate 
tone 

Judeţ Denumire 
material 

2005 2006 2005 2006 
Uleiuri uzate 

 
117,38 62,14 140,91 68,64 

Alba Acumulatori 
auto 

210,98 240.37 202,31 245,6 

 
Sursa: Agenţi economici, APM -Alba 

 
 

Medicamente expirate 
Medicamentele care au depăşit termenul de garanţie nu sunt cu mult mai periculoase decât cele 
încă în termen. Din acest motiv : 

 medicamentele expirate ar trebui colectate de farmacii, ceea ce reprezintă o practică 
obişnuită la nivel european. 

 Medicamentele expirate pot fi eliminate prin incinerare/co-incinerare sau prin depozitare în 
depozitele de deşeuri periculoase.  

 
Estimări privind cantitatea generată de deşeuri periculoase din deşeurile menajere 
Estimarea privind cantităţile specifice de deşeuri menajere periculoase se bazează pe indicatori 
statistici din ţările europene. Astfel, se estimează că în zonele urbane rata de generare este de 2.5 
kg/persoană x an, iar pentru mediul rural de aproximativ 1.5 kg/persoană x an. 
Conform acestor indicatori se poate estima cantitatea de deşeuri periculoase generate , existente 
în deşeurile municipale, la nivelul judeţului Alba  şi anume: 

 

Tabel  5 –4  Estimarea cantităţilor de deşeuri periculoase generate existente în 
deşeurile municipale 

Judeţ An 2005 

Alba Populaţie (Nr.) Indicator statistic 
de generare 

(kg/persoană x an) 

Cantitate deşeuri 
periculoase generate 

           (tone) 

Total  

Din care : 

 
379.189

  
790  

 
tone/jude

ţ 

 URBAN 220.076 2,5  550   

 RURAL 159.113 1,5 240  

 
La început, eficienţa de colectare separată a deşeurilor periculoase va fi destul de scăzută şi va 
creşte doar prin educaţie continuă. 
Sunt necesare campanii prelungite de conştientizare a publicului în legătură cu riscurile.  
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Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 

 
 

Tabel 5-5 Descrierea instalatiilor de gestionare a deseurilor periculoase  
 
Judeţ 

 
ALBA 

Tip instalaţie/localitate Capacitate 
proiectată (t/an) 

Cod deşeuri   periculoase 
municipale preluate 

Instalaţii de tratare   
 Nu există în judeţ   
Instalaţii de valorificare   
 Nu există în judeţ   
Instalaţii de eliminare   
 Nu există în judeţ   

 
Conform Metodologiei  -  “Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase municipale colectate, tratate, 
valorificate şi eliminate în judeţ şi la nivelul regiunii se prezintă pentru anul de referinţă şi patru ani 
anteriori anului de referinţă”. 
 
În judeţ :  

 Nu se realizează colectare separată a deşeurilor periculoase din deşeurile 
municipale, 

 Nu se cunosc cantităţi de deşeuri periculoase municipale, 
 Nu există instalaţii de tratare / valorificare /eliminare. 

 
 

5.2. DESEURI DE ECHIPAMENTE ELICTRICE SI ELECTRONICE 
 

Tabel 5-6   Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care fac obiectul 
PJGD sunt: 

 
Cod deşeu  
(conform Listei Europene a 
Deşeurilor) 

Tip deşeu 

20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur 
20 01 23* echipamente abandonate cu conţinut de CFC 

(clorofluorocarburi) 
20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât 

cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu conţinut de 
componenţi periculoşi 

20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât 
cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 

 
Obligaţii ale participanţilor la procesul de gestionare a DEEE 
 
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a nu arunca deşeurile de echipamente electrice şi  
electronice alături de deşeurile menajere şi de a le preda: 
 

 distribuitorilor în cazul achiziţionării unui produs de acelaşi tip (schimb 1 la 1) sau 
 

  de a preda DEEE către punctele de colectare organizate de autorităţile locale (cf. 
prevederilor HG 448/2005, art. 5 alin. 2) şi alin. 6) 
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 de a preda DEEE către agenţi economici autorizaţi să  colecteze/trateze DEEE. 
 
 
Prevederile Directivei privind gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a fost 
transpusă  prin  «HG 448 / 19 mai 2005», (M.Of. nr.491/10.06.2005) : 
 

- H.G. 448/2005 are ca obiectiv prevenirea producerii de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, denumite DEEE, precum şi refolosirea, reciclarea şi alte forme 
de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate. 

- Obiectivele ce trebuiesc atinse : 
o Colectare :  
 

• cel puţin 2 kg deşeu / locuitor / an  până la 31.12.2006 
• cel puţin 3 kg deşeu / locuitor / an  până la 31.12.2007 
• cel puţin 4 kg deşeu / locuitor / an  până la 31.12.2008 
 

- Pentru realizarea acestui obiectiv :  
 
- Autoritatile administratiei publice locale au obligatia  {- Art. 5, }: 

o De a identifica / reabilita  si a pune la dispozitia producatorilor spaţiile necesare 
pentru infiintarea punctelor de colectare selectivă a acestora.  

 
o Infiintarea , pâna la sfârşitul anului 2005 a cel puţin un punct de colectare 

in fiecare judeţ , iar pâna la sfârşitul anului 2006 a unui punct de colectare in 
fiecare oraş cu peste 20 000 locuitori; 

 
o A colecta separat Deseurile de echipamente electrice , electronice si 

electrocasnice de la gospodariile particulare (cf. HG 448/2005 art. 5  alin. 1); 
 

o De a organiza şi opera punctele municipale de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (cf. OUG 61/2006, punctul 35, litera f). 

 
o Spaţiile în care aceste deşeuri vor fi colectate vor fi parte a unui punct de 

colectare pentru mai multe categorii de deşeuri provenind din gospodăriile 
populaţiei şi care nu pot fi gestionate ca deşeuri menajere (ex.: mobilă, 
anvelope, ulei uzat, etc.).  

 
- Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si 

Autoritatile administratiei publice locale promovează campanii de informare si educare a 
consumatorilor, pentru ai incuraja să faciliteze procesul de refolosire, tratare şi 
valorificare a DEEE  -Art. 10 alin.(2). 
 

Conform prevederilor HG 448/2005, art. 5, alin. 3), în judeţul Alba  vor trebui înfiinţate cel 
puţin 5 de puncte de colectare din care: 
 

 1 punct de colectare judeţean la Cugir  - punct şi pentru oraşul  Cugir 
 4 puncte de colectare în oraşe cu peste 20.000 de locuitori care au fost  

înfiinţate până la  31 decembrie 2006 (Alba Iulia ,Aiud, Blaj,  Sebeş, ) 
 
 Preluarea DEEE colectate la punctele municipale precum şi valorificarea lor trebuie asigurată de 
către producători, conform prevederilor art. 5 alin. 12 al HG 448/2005. Rata de valorificare a DEEE 
colectate va fi, conform art. 7 al HG 448/2005, de : 
 

 50% din ţinta prevăzută la art. 7 alin. 2 al Directivei 2002/96/CE pentru DEEE 
colectate în 2006; 
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 75% din ţinta prevăzută la art. 7 alin. 2 al Directivei 2002/96/CE pentru DEEE 
colectate în 2006; 

 100% din ţinta prevăzută la art. 7 alin. 2 al Directivei 2002/96/CE pentru DEEE 
colectate în 2008. 

 
Producătorii pot să îşi îndeplinească obligaţiile individual direct sau prin transferarea 
responsabilităţii către organizaţii colective, autorizate conform OM 1225/2005. 
 
Producătorii au responsabilitatea finanţării operaţiunilor de preluare de la punctele de colectare, 
tratare şi de valorificare a DEEE provenite din gospodăriile populaţiei conform obligaţiilor prevăzute 
de art. 8 alin. 1 al HG 448/2005.  Aceste responsabilităţi se aplică: 

 proporţional cu cota de piaţă, pentru echipamentele puse pe piaţă până la 1 
ianuarie 2007- aşa zisele '' deşeuri istorice'' (cf. prevederilor art. 8 alin.5 al HG 
448/2005); 

 numai pentru propriile echipamente puse pe piaţă după aceasta dată ( cf. 
prevederilor art. 8 alin.5 al HG 448/2005)  

 
Producătorii care nu participă la un sistem colectiv, vor trebui să depună, începând cu 1 ianuarie 
2007, o garanţie care să poată asigura reciclarea echipamentelor pe care le-au pus pe piaţă după 
această dată, în cazul în care îşi încetează activitatea (faliment, lichidare,etc.). 
 
Organizaţiile colective sunt responsabile de preluarea DEEE, proporţional cu răspunderea 
producătorilor afiliaţi, de la punctele de colectare înfiinţate de autorităţi. În funcţie de posibilităţile de 
reciclare, se vor desfăşura următorele operaţiuni: 

 transport direct către reciclatorii din România (posibil în special pentru 
electrocasnicele mari, în situaţia în care sunt bine separate la punctul de 
colectare); 

 transport către un centru de sortare şi stocare temporară unde DEEE vor fi 
sortate pe categorii de echipamente în funcţie de posibilităţile de reciclare. 
Deşeurile care se pot recicla în România vor fi transportate către reciclatori; cele 
care vor trebui exportate pentru reciclare vor fi stocate temporar până când vor 
exista cantităţi suficiente care să justifice operaţiunea de export. 

 export pentru reciclare. 
 
În cazul DEEE altele decât cele provenind de la gospodăriile particulare, costurile de gestionare 
vor fi suportate de către: 

 deţinători, pentru echipamentele puse pe piaţă până la 1 ianuarie 2007 (cf. art. 9 
alin. 2) lit. b) al HG 448/2005); 

 producători, pentru DEEE colectate în urma înlocuirii echipamentelor vechi cu 
echipamente noi (cf. art. 9 alin. 2) lit. b) al HG 448/2005) sau pentru 
echipamentele puse pe piaţă după 1 ianuarie 2007. Există şi posibilitatea ca 
producătorii şi utilizatorii alţii decât gospodăriile particulare să încheie acorduri 
care să stabilească alte metode de finanţare (cf. art. 9 alin. 3)  al HG 448/2005). 

 
Gestionarea DEEE 
 
  Punctele de colectare din  judeţ sunt prezentate in tabelul  centralizator de mai jos, conform 
modelului . Punctele de colectare prezentate în tabelul de mai jos sunt funcţionale din luna iunie 
2006.  
 

 Spaţiile au fost puse la dispozie de către Consiliile Locale; 
 Spaţiile de colectare nu sunt dotate corespunzător, nu au nici macar  cântar; 
 Nu s-a prezentat nici un producător în vederea dotării spaţiilor sau preluării deşeurilor 

colectate.  
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Tabel 5-7     Puncte de colectare DEEE în judeţul Alba – an 2006 
 

Amplasament /punct 
de colectare (date de 

identificare) 

Punct judeţean Societatea care 
administrează punctul 

de colectare stabilit 

Autorizare Categorii de DEEE 
colectate, 

conf.Anexei 1 B, din 
HG 448/2005 

Alba-Iulia – Pârâul 
Iovului, nr. 1A 

Punct colectare oraş 
cu peste 
 20 000  locuitori 

SC SALPREST SA 
Alba-Iulia 

Aut. Mediu nr. 
222/20.10.06 

4.a ,4.b ,1.e, 2.a , 
3.e , 3.a. 

Sebeş, str. Depozitelor, 
nr. 1 

Punct colectare oraş 
cu peste 
- 20 000  locuitori 

Serv. Public de 
Administrarea 
Patrimoniului din 
cadrul Primăriei 

Nu are 
autorizaţie 

4.a 

Blaj, str. Iuliu Maniu, nr. 
4 

Punct colectare oraş 
cu peste 
 -20 000  locuitori 

SC DALI SRL Blaj Nu are 
autorizaţie 

4.b 

Aiud, str. Avram Iancu, 
nr. 9 

Punct colectare oraş 
cu peste 
 -20 000  locuitori 

Serviciul Public din 
cadrul Primăriei Aiud 

Nu are 
autorizaţie 

3.a, 3.d, 4.a, 4.b 

Cugir, str. Victoriei, nr. 
14 

Punct colectare 
judeţ + oraş cu 
peste   
 20 000  locuitori  

Sc CUGIREANA SA 
Cugir 

Nu are 
autorizaţie 

1.b, 1.e, 1.k, 2.a, 
3.g, 4.a, 4.b, 4.h 

 
Tabel  5-8     Instalatii de tratare DEEE  

 
Denumire instalatie/ 
localizare 

Descrierea 
activitatii 

Date identificare 
operator instalaţie 

Capacitate 
proiectata 
(t/an) 

Tip deşeuri tratate, 
conform Anexei  1 B 
din HG nr.448/2005 

Nu există instalaţii de tratare a DEEE în judeţ 
 
Tabel 5-9  Cantitati si numar de DEEE colectate de la populatie in regiune prin punctele de 
colectare – an  
 

Cantitate colectata 
DEEE  
 (t/an) 

Numar DEEE 

Categorii de DEEE 
An 2006 An 2006 

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 0,057 5 
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 0,005 1 
Echipamente informatice si de telecomunicatii 0,246 15 
Echipamente de larg consum 0,829 66 
Echipamente de iluminat - - 
Unelte electrice si electronice (cu exceptia 
uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 

- - 

Jucarii, echipamente sportive si de agrement - - 
Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor 
produselor implantate si infectate) 

- - 

Instrumente de supraveghere si control - - 
Distribuitoare automate - - 
Total 1,137 87 
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5.3 VEHICULE SCOASE DIN UZ 
 

Activitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz este reglementată de HG 2406/2004, 
modificată şi completată cu HG 1313/2006. Prevederile acestei hotărâri stabilesc măsuri pentru 
îmbunătăţirea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor agenţilor economici implicaţi 
în ciclul de viaţă al vehiculelor, şi în special ale agenţilor economici direct implicaţi în tratarea 
vehiculelor scoase din uz. 

Persoanele fizice sau persoanele juridice detinătoare de vehicule scoase din uz au 
urmatoarele obligaţii (art. 8 din HG 2406/2004): 

- să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide si/sau lichide ale 
acestora, pe sol, în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale; 

- sa predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţisă desfăşoare activităţi 
de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz. 

Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi, 
preluarea de la ultimul deşinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când acestea 
devin vehicule scoase din uz (art.9, (1) din HG 2406/2004): 

Producatorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi a 
minimum (art.9, (2) din HG 2406/2004): 

- un punct de colectare în fiecare judeţ; 
- un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100 000 de locuitori; 
- 3 puncte de colectare in municipiul Bucureşti. 
 
La nivelul judeţului Alba activitatile de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz este 

desfăşurată de către agenţi economici autorizaţi. Situaţia lor este prezentată în tabelul de mai jos. 
 

Tabel 5-10 Puncte de colectare si/sau tratare vehicule scoase din uz 
 

Date de identificare operator 
economic autorizat 

Localizare Activitatea desfăşurată 

SC REMAT ALBA SA  Alba-Iulia, str. Bucureşti, nr. 
88 

colectare VSU 

SC TEHNO GENERAL JR. 
SRL 

Alba-Iulia, B-dul Ferdinand, 
nr. 41 

colectare/tratare VSU 

SC AUTO ERHART SRL Alba-Iulia – Oarda de Jos,  
str. Biruinţei, nr. 29 

colectare/tratare VSU 

SC AUTO TIC SRL Aiud, str. T.Vladimirescu, nr. 
92A 

colectare/tratare VSU 

AF IUONAŞ GHEORGHE Aiud, str. Băilor, nr. 10 colectare/tratare VSU 
 
 
La nivelul judeţului Alba nu avem instalaţii de dezmembrare şi tratare VSU. 
 

Tabel 5-11     Instalatii de tratare VSU 
 
 Judet Denumire 

instalatie/ 
localizare 

Denumirea agentului 
economic 

Descrierea activitatii 

 Nu este cazul   
 

 
Atat informatiile referitoare la punctele de colectare, cat si cele referitoare la instalatiile de tratare 
VSU se refera la anul  anterior elaborarii PJGD, când  exista date disponibile, respectiv anul 2006. 
Numarul de vehicule scoase din uz colectate si tratate, in functie de anul de fabricatie se prezinta 
pentru anul  anterior anului de elaborare PJGD, când sunt disponibile date. 

93 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

 
Tabel 5-12   Numar VSU colectate si tratate in judeţ -  An 2006 

 
Nr. VSU colectate 

 
Nr. VSU  
tratare 

Nr.   
VSU in stoc 

Anul 
Fabricate 
inainte de 

1980 

Fabricate 
dupa 1980 

Fabricate 
inainte de 

1980 

Fabricate 
dupa 
1980 

Fabricate 
inainte de 

1980 

Fabricate 
dupa 1980 

2006 67 210 39 115 3 20 
 

Agentul economic SC REMAT ALBA SA este autorizat doar pentru activitatea de colectare VSU, 

pentru operaţiile de tratare având incheiat un contract cu SC REMATINVEST SRL Cluj-Napoca  ( 

shredder),  unde au fost predate în vederea tratării  un număr de 154 VSU, colectate din judeţul 

Alba. 

Monitorizarea obiectivelor de reutilizare, valorificare si reciclare , se face conform HG 2406/2004 

modificat şi completat cu HG 1313/2005 şi conform “Metodologiei pentru  urmărirea realizării de 

către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art.15 alin.(1) şi (2) din HG 2406/2004 privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz”  aprobată  prin Ordinul 625/2007 al MMGA.  

 Monitorizarea  s-a făcut începând cu data de 1 ianuarie 2006. 

Tabel 5-13     Materiale provenite de la depoluarea şi dezmembrarea  vehiculelor 

scoase din uz ( kg/an) 

Materiale de la 
depoluare şi 

dezmembrare 

Reutilizare  Reciclare Valorificare 
energetică 

Valorificare 
totală 

Eliminare 

Baterii 220 439 439 
Lichide (excluzând 
combustibilul) 

6 40 40 

Filtre de ulei - - - 
Alte materiale de la 
depoluare (excluzând 
combustibilul) 

10 246 246 

Catalizatori - - - 
Componente metalice 29.480 26.864 26.864 
Anvelope 471 443 443 
Componente mari de 
plastic 

175 22 22 

Sticlă 735 1234 1234 
Alte materale provenite 
de la dezmembrare 

675 115 115 

TOTAL 31.772 29.403  29.403  
Sursa date : APM Alba 
Cantităţile prezentate mai sus au fost măsurate (căntărite). 
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Conform metodologiei specifice, la estimarea conţinutului de metal prevăzut la art. 15 alin 61 din 
hotărâre, se pot utiliza următoarele valori: 
 

a.) masa medie estimată a vehiculului scos din uz este de cc. 830 kg. 
b.) Conţinutul de metal estimat al uni vehicul scos din uz, conf.  art. 15 alin 62 din HG 

2406/2004 este de 75 % din masa medie estimată a vehiculului scos din uz; 
c.) Procentul de reutilizare a componentelornemetalice este de 3,4 “; 
d.) Procentul de reciclare a lichidelor este de 1 “; 
e.) Procentul de valorificare energetică a anvelopelor este de 2,4 “ 
f.) Procentul de reciclare a sticlei este de 1,4 % . 

 
Obiective si tinte judetene 

 
- Reutilizarea si valorificarea a cel putin 75 % din masa vehiculelor fabricate inainte de 1 

ianuarie 1980. Incepand cu 1 ianuarie 2007 
- Reutilizarea si valorificarea a cel putin 85 % din masa vehiculelor fabricate după 1 

ianuarie 1980. Incepand cu 1 ianuarie 2007 
 

- Reutilizarea si valorificarea a cel putin 95 % din masa vehiculelor , pentru toate 
vehiculele scoase din uz. Incepand cu 1 ianuarie 2015 

 
- Reutilizarea si reciclare a cel putin 85 % din masa vehiculelor , pentru toate vehiculele 

scoase din uz. Incepand cu 1 ianuarie 2015 
 
Pornind de la estimarea la nivel national a numarului de vehicule cu o vechime mai mare de 
20 de ani  in anul 2003 de 603.340 s-a realizat o estimare : 

 La nivelul jud. Alba , cca.10 860 masini cu o vechime mai mare de 20 de ani, luandu-se in 
considerare populatia de 385 514 locuitori ( 1,8  % din populatia Romaniei). 
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Ponderea de autoturisme mai vechi de 20 de ani in
 Regiunea 7 Centru, jud. Alba , anul 2003

Estimare

 
Fig. 5-1 Ponderea autoturismelor mai vechi de 20 de ani 

 
Evolutia numarului de vehicule scoase din uz generate 

 
Conform Planului National de Gestionare a Deseurilor, in anul 2002, numarul de vehicule 
soase din uz a fost estimat la 30.000.  

 Pentru judeţul Alba , estimarea s-a facut in functie de procentul populatiei anului 
2002 din populatia totala a Romaniei, respectiv 1,8 %, rezultand un numar de 
aproximativ de 540 masini. 

 rata generarii VSU - crestere de 2 % pe an 
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Tabel  5-14    Estimarea numărului de vehicule ce vor fi scoase din uz /an . 
 

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VSU 540 550 562 573 584 596 608 620 632 645 657 670 

 
 

 Rezultatele estimate pentru anul 2006 reprezinta 584,  VSU generate/an, la nivel de  judet 
Alba.  

 Numarul de autoturisme colectate a fost de 277 ca vehicule scoase din uz în judeţ în anul 
2006, conform raportărilor. 

 Deci, Generate si necolectate, la nivel de jud. Alba au fost de 307 vehicule scoase din uz, 
conform estimărilor.  

  

5.4 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI 
 
Prevederi legislative 
  
Legea 426/2001 de aprobare a OUG 78/200 privind regimul deşeurilor prevede: 
 (1)deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea 

construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările 
de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract.  

 (2) primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), 
modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.  

 (3) producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea 
deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în 
vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, 
deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în 
vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract. 

 
 Legea nr. 101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localităţilor care va abroga 

începând cu anul 2007 martie, OG 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a 
localităţilor, introduce ca activitate în cadrul serviciul de salubrizare al localităţilor (serviciu 
public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi 
controlat de autorităţile administraţiei publice locale) şi activitatea de „colectare, transport şi 
depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări” ca activitate separată 
de ”precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere”. 

 
Tabel  5-15   Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolari care fac obiectul PJGD sunt 

urmatoarele: 
 

Cod deseu  
(conform Listei 

Europene a Deseurilor) 

Tip deseu 

17 01 Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice 
17 02 Lemn, sticla si materiale plastice 
17 04 Metale (inclusiv aliajele lor) 
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Cantităţi generate 
 
În prezent nu există date relevante privind cantitatea generată de deşeuri din construcţii şi demolări 
la nivelul judeţului şi a regiunii. Conform datelor statistice la nivel european, indicatorii de generare 
a deşeurilor din construcţii şi demolări sunt de ordinul sutelor de kilograme pe locuitor şi an. 
Prin urmare, prima măsură care se impune este proiectarea şi gestionarea unei baze de date 
pentru deşeurile din construcţii şi demolări.  
 
Cantitati generate 
Conform Metodologiei  este necesar să se prezinte: 

• cantitatile de deseuri din constructii si demolari generate la nivelul judeţului  pentru anul de 
referinta si pentru patru ani anteriori anului de referinta, defalcate pe coduri de deseuri (17 
01, 17 02, 17 04). Din cantitatea totala generata se evidentiaza cantitatea de deseuri 
periculoase. 

• La nivelul judeţului există date doar pentru Cantităţi  de deseuri din constructii si 
demolari colectate în judeţ, deoarece nu se face colectare selectivă şi nici sortare, ele nu 
pot fi defalcate pe coduri de deşeuri şi nu se poate evidenţia cantitatea de deseuri 
periculoase. 

 
Gestionarea deseurilor din constructii si demolari 
 
Conform Metodologiei  este necesar să se prezinte: 

• toate instalatiile de sortare, tratare si eliminare a deseurilor din constructii si demolari 
existente la nivelul judeţului cât şi cele la nivel regional. Aceste informatii se refera la anul 
referinta sau la anul anterior elaborarii PJGD, daca exista date disponibile. 

 
• Nu există  instalatii de sortare, tratare si eliminare a deseurilor din constructii si demolari  

la nivelul judeţului  şi  la nivel regional. 
 

Tabel nr. 5-17 Descrierea instalatiilor de gestionare a deseurilor din constructii si 
demolari 
Judet  Tip instalatie/localitate Descriere Capacitate 

proiectata (t/an) 
Cod deseuri   
preluate 

Instalatii de sortare    
 Nu există instalaţii     
Instalatii de tratare    
 Nu există instalaţii    
Instalatii de reciclare/valorificare    
 Nu există instalaţii    
Instalatii de eliminare    
 Nu există instalaţii    
 

Cantitatea gestionata de deseuri din constructii si demolari se prezinta pe tipuri de deseuri pentru 
anul de referinta si pentru patru ani anteriori anului de referinta, defalcata astfel: 

 Cantitatea totala de deseuri din constructii si demolari colectată (t/an); 
 

Tabel  5-16   Cantităţi  de deseuri din constructii si demolari colectate în judeţ 
 

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 
Deşeuri din construcţii, conf .raportării 

statistice anuală 
30.430 20.182 20.682 20.502 30.985 

Indicator de colectare 
 kg deseu / locuitor x an  

 
77 

 
52 

 
54 

 
54 

 
82 

Sursa  APM Alba ; Agenţi de salubritate din judeţ 

97 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

 
In judeţ nu există instalaţii de sortare / tratare / reciclare / eliminare şi deci nu avem date în acest 
sens, respectiv: 

 Cantitatea totala de deseuri din constructii si demolari generată (t/an); 
 Cantitatea de deseuri din constructii si demolari sortata/tratata (t/an); 
 Cantitatea de materiale de constructii reciclate/valorificate (t/an); 
 Cantitatea de deseuri din constructii si demolari reutilizate (t/an); 
 Cantitatea de deseuri din constructii si demolari eliminate (t/an). 

 
 
 
Principalele măsuri privind gestionarea acestor tipuri de deşeuri sunt următoarele: 

 Colectarea separată de la locul de generare, pe tip de material şi periculoase şi 
nepericuloase; 

 Promovarea reciclării şi reutilizării deşeurilor din construcţii şi demolări; 
 Asigurarea de capacităţi de tratare/sortare a acestora; 
 Asigurarea depozitării controlate a deşeurilor ce nu pot fi valorificate, conform 

reglementărilor în vigoare. 
 
La nivelul regiunii a fost iniţiat un proiect privind colectarea, reciclarea şi refolosirea deşeurilor 
provenite din construcţii şi demolări, proiect ce urmează a fi finanţat prin PHARE-CES şi 
implementat în anul 2008. 
 
În schema de mai jos se prezintă principalele moduri de gestionare a deşeurilor (în special moloz) 
rezultate de la demolări. 
 

  
 
 

 
 
 
 

Moloz de la demolari 

Eliminare Reutilizarea: 
 
• Direct la locul de producere (de exemplu la 

renovari sau reabilitari); 
• La constructia depozitelor; 
• Depozitare in subteran; 
• Altele 
 

Statii de tratare/sortare 

Valorificare
• In constructii civile; 
• In constructii de 

drumuri; 
• altele 

Reziduuri 

Materiale de 
constructii 
reciclate 
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5.5  NAMOLURI REZULTATE DE LA STATIILE DE EPURARE ORASENESTI 
 
 

În judeţul Alba , sunt în funcţiune 6 staţii de epurare orăşeneşti , care necesită lucrări de 
modernizare şi extindere de capacitate. 
 
In 5 oraşe nu există instalatii de epurare ape uzate menajere, ele se deversează direct în cursurle 
de apă fără a fi epurate. 

 
• Prezentăm mai jos  staţiile de epurare oraşenesti existente la nivelul judeţului , 

 
• Caracteristicile staţiilor 

 
• Cantitatile de namol rezultate anual ( 2005) 

 
Tabel 5-17   Statii de epurare orăşeneşti – situatia existentă 
 

Denumirea statiei de 
epurare 

Capacitate 
L /sec 

Tipul staţiei 
M-mecanic 
B-biologic 

Numar de 
locuitori 
deserviti 

Echivalent 
Locuitor*racordaţi 
Nr. Total locuitori 
echivalenţi 

Cantitate de 
nămol 
rezultata (t/an)
(substanta 
uscata)** 

Staţie de epurare 
municipală Alba Iulia 
-SC Apă CTTA-Filiala 
Alba Iulia 

 
170 l/secundă 

SEM –Treaptă Mecanică

 
53.512 

 
83.582 
89849 

 
445 to/an 

Staţie de epurare 
municipală  
-SC Apă CTTA-Filiala 
Blaj 

 
21,0  l / secundă 

SEM –Treaptă Mecanică

 
7.600 

 
8928 

28.226 

 
70  

Staţie de epurare 
orăşenească 
-SC Apă CTTA-Filiala 
Ocna Mureş 

 
100 , 0  l / secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Biologică  

 
7.649 

 
9372 

16.523 

 
60 

Staţie de epurare 
municipală 
-SC Apă CTTA-Filiala 
Aiud 

 
65 , 0  l / secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Biologică 

 
13.500 

 
13.000 
28.861 

 
123 

Staţie de epurare 
orăşenească 
-SC Apă CTTA-Filiala 
Cugir 

 
163 , 0  l / secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Biologică 

 
13.578 

 
15.065 
35.697 

 
124 

Staţie de epurare 
municipală Sebeş-
Lancrăm 
SC Argos SA Sebeş  

 
140 , 0  l / secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Biologică 

 
23294 

 
10.548 
29.115 

 
180 

    1002 tone 
Sursa date : SGA Alba ; Operatorii staţiilor de epurare –an 2005 
 

*  Conform HG nr.188/ 2002 pentru aprobarea unr norme privind condiţiile de descărcare în 
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificărileşi completările ulterioare, un echivalent 
locuitor (e.l.) reprezintă : încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic 
de oxigen la 5 zile de 60 de grame O2 / zi. 

 
** Conform SR 12702 / 1997 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi 
epurarea apelor uzate, “ substanţă uscată (solide totale)” reprezintă “ substanşa rezultată 
din nămol prin uscarea acestuia la 105 0 C “. 
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Nu există staţii de epurare in funcţiune în oraşele Abrud, Câmpeni, Zlatna, Baia de Arieş şi Teiuş, 

şi in mediul rural  . Cele existente sunt sub capacitate, fiind necesare lucrări de extindere şi 

modernizare. 

In vederea stabilirii de masuri adecvate pentru perioada de planificare, sau  identificat proiectele 

existente privind realizarea de statii de epurare orasenesti si se prognozeaza cantitatile de namol 

ce urmeaza a se genera.  

Proiecte privind staţiile de epurare orăşeneşti 

În viitor va avea loc o dezvoltare a infrastructurii privind alimentarea cu apă şi canalizare, ceea ce 

va conduce la o creştere a numărului staţiilor de epurare orăşeneşti şi, implicit, la creşterea 

cantităţii de nămol care va fi generată.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele de staţii de epurare orăşeneşti identificate la nivelul 

judeţului. 

 
Tabel 5-18    Statii de epurare orasenesti – planificare 
 

Denumirea statiei 
de epurare 

Numar total 
de  locuitori 
deserviti 

Numar total 
de  locuitori 
Echivalenti  

Tipul staţiei de 
epurare  

Anul 
punerii in 
functiune 

Cantitatea 
estimată de 
nămol 
rezultat 
To/an 
sub.uscată 

Mod de 
gestionare 
nămol 

SC APA CTTA SA 
ALBA – Fil. Alba-
Iulia 

66.642 89.849 Extindere SE- 
Epurare terţiară 
650l /sec 

2007-2010 850 Depozitare 

SC APA CTTA SA 
ALBA – Fil. Blaj 

20.990 28.226 Extindere SE- 
Epurare terţiară 
190 l/sec 

2010-2013 300  

SC APA CTTA SA 
ALBA – Fil. Ocna 
Mureş 

15.263 16.523 Epurare terţiară 2010-2013 150  

SC APA CTTA SA 
ALBA – Fil. Aiud 

26.463 31.360 Extindere SE- 
Epurare terţiară 
100 l/sec 

2010-2013 300  

SC APA CTTA SA 
ALBA – Fil. Cugir 

26.738 35.697 Extindere SE- 
Epurare terţiară 

2010-2013 350  

SC ARGOS SA 
Sebeş – SE 
Lancrăm 

29.108 27.709 Extindere SE- 
Epurare terţiară 
250 l/sec 

2007-2017 260  

Zlatna 8.398 8.612 SE-Epurare 
secundară – 
MMGA 

2009-2010 80  
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Câmpeni 7.953 8.422 SE-Epurare 
secundară 

2013-2015 80  

Teiuş 7.411 7.287 SE-Epurare 
secundară 

2013-2015 70  

Abrud 5.860 6.452 SE-Epurare 
secundară 

2013-2015 60  

Baia de Arieş 4.508 5.140 SE-Epurare 
secundară 

2015 50  

Total urban 219.334 265.277   2.550  
Săsciori 5.953 6.500 SE-Epurare 

secundară – 
SAPARD 

2013-2015   

Unirea 5.290 6.053 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2013-2015   

Jidvei 5.294 5.790 SE-Epurare 
secundară 
Ord.7/2006 

2015   

Bistra 5.086 5.412 SE-Epurare 
secundară 

2015   

Galda de Jos 4.452 5.372 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2015   

Sona 4.535 4.664 SE-Epurare 
secundară 

2015   

Crăciunelul de Jos 2.131 2.530 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2015   

Petreşti (se 
descarcă în SE a 
oraşului Sebeş)  

4.442 4.442 SE-Epurare 
terţiară  

2010-2013   

Roşia Montană 3.451 4.250 SE-Epurare 
secundară 

2015   

Mihalţ 3.485 3.679 SE-Epurare 
secundară 

2017   

Lupşa 3.748 3.970 SE-Epurare 
secundară 

2017   

Pianu  3.529 3.413 SE-Epurare 
secundară 
Ord.7/2006 

2017   

Cetatea de Baltă 3.141 3.560 SE-Epurare 
secundară 
Pt-CJ 

2017   

Daia Română 3.133 3.109 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2017   

Valea Lungă 3.193 3.271 SE-Epurare 
secundară 

2017   

Şugag 2.953 3.244 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2017   

Meteş 3 .017 3 181 SE-Epurare 
secundară 

2017   

Câlnic 1.756 3.007 SE-Epurare 
secundară 

2017   

Lopadea Nouă 2.911 4.531 SE-Epurare 
secundară 

2017   

Sântimbru 2.886 2.798 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2020   
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Lunca Mureşului 2.567 2.669 SE-Epurare 
secundara – 
Ord.7/2006 

2020   

Stremt 2.634 2.824 SE-Epurare 
secundară 

2020   

Săncel 2.659 2.790 SE-Epurare 
secundară 
 

2020   

Ciugud 2.695 2.664 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2020   

Şibot 2.479 2.480 SE-Epurare 
secundară 

2020   

Şpring 2.428 2.628 SE-Epurare 
secundară 

2007 
Executate 

  

Săliştea  2.297 2.374 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2020   

Horea 2.283 2.446 SE-Epurare 
secundară 

2020   

Albac 2.181 2.440 SE-Epurare 
secundară 

2020   

Mirăslău 2.215 3.265 SE-Epurare 
secundară 

2020   

Berghin 2.169 2.261 SE-Epurare 
secundară 

2020   

Cricău 2.132 2.787 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2008 
 

  

Ighiu 6.494 7.812 Staţie de 
epurare 
monobloc  

2006 
Realizat 

  

Sohodol 1.969 2.149 SE-Epurare 
secundară 

2020   

Gârbova 2.069 2.069 SE-Epurare 
secundară 

2018   

Noslac 1.902 2.035 SE-Epurare 
secundară – 
Ord.7/2006 

2010   

Vinţu de Jos  5.436 5295 SE-Epurare 
secundară 
SAPARD 

2010   

Mediu Rural  120.995 122.647   Cca.1200 
tone 

 

 
TOTAL JUDET  

 
340.329 

387.924 
locuitori 

echivalenti 
deserviţi prin 

proiecte 

   
3.750 
tone 
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Modalităţi de valorificare  
 
Utilizarea în agricultură 
 
Condiţia promovării nămolului ca fertilizator în agricultură este ca solul să nu fie afectat în mod 
negativ de componentele acestuia.  
 
 
 

Limitele permise pentru ca nămolul să fie utilizat în agricultură  

 
Element Limita Unitate de măsură 
Plumb 900 mg/kg DS 

Cadmiu 10 mg/kg DS 
Crom 100 mg/kg DS 
Cupru 800 mg/kg DS 
Nichel 200 mg/kg DS 
Mercur 8 mg/kg DS 

Zinc 2500 mg/kg DS 
PCB 0,2 ng/kg  DS 

PCDD 100 ng/kg  DS 
 
Aceasta înseamnă un continuu control al nămolului şi solului.  

o Nămolul de la epurarea apelor uzate are un conţinut de 97 % apă. 
o  Prin centrifugare sau filtrare conţinutul de apă poate fi micşorat la 70 – 80 % 
o  Procesul de deshidratare este o precondiţie pentru un transport economic şi o posibilă 

depozitare / eliminare. 
 

o Cerinţele de reutilizare în agricultură presupun un nivel de uscare mai mare de 90 
%, pentru a asigura faptul că nămolul nu este fermentabil şi poate fi stocat în 
silozuri până la reutilizare. 

 
Valorificarea energetică 
Toate tipurile de valorificări energetice precum: co-incinerarea în fabricile de ciment, arderea 
combustibililor sau incinerarea în pat fluidizat necesită o putere calorifică suficientă a nămolului. 
Aceasta presupune ca procesul de uscare să se producă într-o instalaţie separată sau în 
combinaţie cu un incinerator. 
 
Co-incinerarea într-o fabrică de ciment necesită o valoare calorifică suficientă. 

 
Nămolul rezultat de la staţiile de epurare din judeţ , este depozitat temporar pe paturile de uscare, 
după care este dus  pe depozitele de deşeuri menajere. 
 
Nu s-au făcut determinări chimice  pentru folosirea lui ca fertilizator în agricultură, nu s-au dat 
permise de împrăştiere pe sol agricol. 
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Tabel  5-19   Investiţii în derulare la statiile de epurare la data întocmirii planului 

 –finele tr. II   2007- 
 

Staţia de 
epurare   /    
Localiate 

Situaţia 
existentă 

Lucrări 
necesare 

Valoarea 
lucrărilor 

Euro 

Tip Fond Terme
n PIF 

Stadiul realizării 
lucrărilor 
%-fizic 
Valoric -Euro 

Staţie de 
epurare 
municipală 
Alba Iulia 
-SC Apă 
CTTA-Filiala 
Alba Iulia 

 
170 l/secundă 
SEM –Treaptă 

Mecanică 

Extindere 
st.epurare 
650 l/sec 
Epurare 
terţiară 

 
 

 
PHARE 
Bug.local 
MMDD 

 
2010 

 
-20 % fizic 
Documentaţia 
refăcută pt. Faza de 
promovare 

Staţie de 
epurare 
municipală  
-SC Apă 
CTTA-Filiala 
Blaj 

 
21,0  l / 
secundă 

SEM –Treaptă 
Mecanică 

Extindere 
SE- Epurare 
terţiară 
190 l/sec 

5.467.000 Buget 
MMDD-
Fond 
mediu 

2013 Realiza

t : 

-33 % -fizic 
-1.804.110 Euro 

Staţie de 
epurare 
orăşenească 
-SC Apă 
CTTA-Filiala 
Ocna Mureş 

 
100 , 0  l / 
secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Bio

logică  

Modernizar
e Staţie 
Epurare -
Epurare 
terţiară 
 

4.014.000 Buget 
MMDD 
Fond 
mediu 

2013 Documentaţie în 
lucru 

Staţie de 
epurare 
municipală 
-SC Apă 
CTTA-Filiala 
Aiud 

 
65 , 0  l / 
secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Bio

logică 

Extindere 
st.epurare 
100 l/sec 
Epurare 
terţiară 

3.000.000 Buget 
MMDD 
Fond 
mediu 

2010 Realiza

t : 

-15 % -fizic 
-49.939 Euro 

SC APA CTTA 
SA ALBA – Fil. 
Cugir 

163 , 0  l / 
secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Bio
logică 

Extindere 
SE- Epurare 
terţiară 

5.331.000 Buget 
MMDD 
Fond 
mediu 

2013 SF 

Zlatna Nu are staţie  Epurare 
secundară 
 

2.000.000 MMDD 2009 SF-Elaborare PT şi 
atrib.contract lucrări  

SC ARGOS 
SA Sebeş – 
SE Lancrăm 

140 , 0  l / 
secundă 

SE –Treaptă 
Mecanică+Bio
logică 

250 l/sec 
Epurare 
terţială 

3.861.800 Buget 
local 
Alte 
fonduri 

2017 SF 

Teiuş Nu are staţie Epurare 
secundară 

893.640 Buget 
local 
Alte 
fonduri 

2015 SF-Elaborat 
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Gestionarea namolurilor rezultate de la statiile de epurare orasenesti 
 
Nu exista  instalatii de tratare/valorificare/eliminare a namolurilor  în judeţ. 
 
Tabel 5-19 Instalatii de gestionare a namolurilor rezultate de la statiile de epurare orasenesti 

 
Tip instalatie Localitate 

 
Descriere Capacitate 

proiectata (t/an)
Instalatii de tratare/valorificare*:   
Nu exista  instalatii de tratare/valorificare în judet    
Instalatii de eliminare**:     
Nu exista  instalatii de eliminare    

Sursa date : Agenţia Pentru Protecţia Mediului Alba ; Operatorii staţiilor de epurare  
 

Instalatii de tratare/valorificare*: deshidratare, compostare, fermentare anaeroba, coincinerare etc. 
Instalatii de eliminare**:  incinerare, depozitare etc. 
 

Cantitatile de namoluri gestionate la nivelul judeţului pot fi prezentate dupa modelul de mai jos. 

Tabel 5-20  Cantitatile de namoluri gestionate la nivelul judeţului 
 

(t/an) s.u  
2001 2002 2003 2004 2005 

Cantitate namol rezultat s.u  1322 1251 1320 988 1002 
Cantitate namol tratat/valorificat, din 
care: 

     

 prin compostare      
 prin fermentare anaeroba      
 prin coincinerare      
 utilizat in agricultura      

Cantitate namol depozitat 1322 1251 1320 988 1002 
Cantitate namol incinerat      
Sursa date : Agenţia Pentru Protecţia Mediului Alba ; Operatorii staţiilor de epurare 
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6. EVALUAREA TEHNICILOR  POTENŢIALE PRIVIND GESTIONAREA 
DEŞEURILOR MUNICIPALE NEPERICULOASE 

 
In PJGD sunt prezentate principalele tehnici disponibile de gestionare a deseurilor 
municipale, care se preteaza a fi implementate la nivelul judeţului, privind:. 
 
 colectarea deseurilor menajere; 
 statiile de transfer; 
 sortarea deseurilor in vederea reciclarii; 
 tehnicile de tratare a deseurilor biodegradabile (compostare, fermentare anaeroba, 

incinerare, piroliza, gazeificare, tratarea meaco-biologica); 
 coincinerarea; 
 depozitarea. 

 
 

6.1              PREZENTAREA ALTERNATIVELOR TEHNICE POTENTIALE 
 
Colectarea deşeurilor 
 
În Master planurile pentru sistemele integrate de gestionare a deşeurilor din regiune sunt precizate 
următoarele tehnici de colectare a deşeurilor menajere: 
 
 Colectare „din poartă în poartă”.  Această opţiune propune colectarea deşeurilor din locuinţe 

individuale şi apartamente. Sistemul se bazează fie pe saci de colectare, fie pe recipiente de 
colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (i) confortul locatarilor; (ii) dorinţa locuitorilor de a-şi 
asuma răspunderea depozitarii adecvate a deşeurilor înainte de colectarea acestora. 
Principalul dezavantaj este că necesită costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele.  

 Europubele de 80, 120 sau 240 litrii în vecinătatea locuinţelor.  Această opţiune presupune 
folosirea pubelelor cu roţi pentru colectarea deşeurilor. Beneficiile acestei opţiuni sunt: (i) uzare 
mica a containerelor; (ii) manevrare inadecvată a pubelelor; (iii) confort îmbunătăţit pentru 
locuitori. 

 Containere cu roţi de 1100 de litrii. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de 
deşeuri. Utilizarea acestui sistem este des întâlnită în Europa de Est şi este preferat de mulţi 
operatori privaţi. Beneficiile includ rezistenţa containerelor şi un confort relativ pentru locuitori. 
Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparaţie cu europubelele. 

 Mini-autogunoiere in apropierea apartamentelor. In acest sistem, mini-autogunoierele sunt 
golite in vehiculele de colectare, permiţând stocarea unor volume mari de deşeuri.   

 Mini-autogunoiere pentru transfer.  În acest sistem, minibasculantele sunt încărcate în 
vehiculele de colectare. Acest sistem este folosit îndeosebi în Europa de Est. Sistemul nu 
favorizează eficienţa şi calitatea serviciilor.  

 Colectarea cu vehicule cu remorca.  Tractoarele cu remorcă sunt o opţiune practică pentru 
zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe străzi nepavate, întreţinere şi reparaţii 
uşoare a vehiculelor. Sistemul este mai costisitor decât colectarea cu ajutorul căruţelor trase de 
cai.  

 
Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (inclusiv deşeuri de ambalaje) se poate realiza 
individual, prin puncte sau centre de colectare.  Colectarea individuală se poate realiza fie în 
amestec, fie pe tip de material, cu excepţia hârtiei şi cartonului. Hârtia şi cartonul, din cazul ţintelor 
foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat.  
Modul de colectare a deşeurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate.  
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Staţii de transfer 
 
Staţiile de transfer sunt locuri desemnate în care deşeurile sunt colectate şi transferate apoi în alte 
vehicule,  micşorând astfel costul de transport şi reducând necesitatea de a construi multe 
depozite, ceea ce ar fi foarte costisitor. În general, staţiile de transfer sunt construite pentru 
distanţe  de peste 60 km şi volumele anuale de deşeuri de peste 10.000 tone. Pentru a fi justificate 
din punct de vedere economic, staţiile de transfer ar trebui să genereze economii de transport mai 
mari decât costurile de operare.  
 

În plus, staţiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de deşeuri:  
deşeuri de ambalaje, deşeuri verzi, deşeuri voluminoase, DEEE, deşeuri  periculoase din 
gospodării etc.  
 
Sortarea deşeurilor de ambalaje în vederea reciclării 
 
Scopul unei instalaţii de sortare este separarea din amestecuri de deşeuri municipale şi din comerţ 
a fracţiilor valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt:  
hârtia, plasticul, sticla, lemnul şi metalele. Instalaţiile de sortare a deşeurilor de ambalaje colectate 
în amestec (plastic, sticla, metale) sunt instalaţii mai complexe din punct de vedere constructiv 
decât instalaţiile de sortare a hârtiei.  
 
În urma procesului de sortare rezultă: 

 deşeuri care sunt valorificate material - 60 %; 
 deşeuri care sunt valorificate energetic - 15 %; 
 o parte din resturile de sortare, materialele deranjante şi cele cu conţinut de 

poluanţi, care trebuie eliminate - 25 %. 
 
Alternative tehnice de tratare a deşeurilor biodegradabile 
 
Compostarea centralizată 
 
Deşeurile biodegradabile sunt compostate cu obiectivul returnării deşeului înapoi în cadrul ciclului 
de producţie vegetală ca fertilizant sau ameliorator de sol. Varietatea tehnicilor de compostare este 
foarte mare, iar compostarea poate fi efectuată în grădini private sau în staţii centralizate foarte 
tehnologizate. Controlul procesului de compostare se bazează pe omogenizarea şi amestecarea 
deşeurilor urmată de aerare şi adeseori de irigare. Acest lucru conduce la obţinerea unui material 
stabilizat de culoare închisă, bogat în substanţe humice şi fertilizanţi. Soluţiile centralizate sunt 
exemplificate prin compostarea cu preţ scăzut fără aerare forţată şi prin ce,a mai avansată 
tehnologic, cu aerare forţată şi controlul temperaturii. Staţiile de compostare centralizată sunt 
capabile de tratarea a mai mult de 100.000 tone pe an de deşeuri biodegradabile, dar dimensiunea 
tipică a unei staţii de compostare este de 10.000 până la 30.000 tone pe an. Deşeurile 
biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: numai deşeuri alimentare, din grădini, 
fragmente de lemn şi, într-o anumită măsură hârtie, sunt convenabile pentru producerea unui 
compost de calitate bună. 
 
Staţiile de compostare includ unele / toate unităţile tehnice următoare: deschiderea pungilor, 
separatoare magnetice sau/şi balistice, grătare (site), tocătoare, echipament de amestecare şi 
omogenizare, echipament de întoarcere, sisteme de irigare, sisteme de aerare, sisteme de uscare, 
filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control şi direcţionare. 
 
Procesul de compostare apare în momentul în care deşeurile biodegradabile sunt stivuite cu o 
structură ce permite difuzia oxigenului şi cu un conţinut de substanţă uscată ce favorizează 
creşterea microbiană. Temperatura biomasei creşte datorită activităţii microbiene şi proprietăţilor 
izolatoare a materialului stivuit.Temperatura atinge, de cele mai multe ori, 65-75oC în câteva zile şi 
apoi descreşte încet. Această temperatură înaltă ajută la eliminarea elementelor patogene şi a 
seminţelor de buruieni. 
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Avantaje şi dezavantaje 
 
Avantaje 
 Tehnologie simplă, durabilă şi ieftină (cu excepţia compostării în container); 
 Aproximativ 40-50% din masă (greutate) este recuperată pentru dezvoltarea plantelor; 
 Recuperare maximă a fertilizanţilor cerută de sistemele agricole de intrare mică (adică P, K, Mg 

şi microfertilizanţi). Efect de amendare al compostului; 
 Producerea de substanţe humice, microorganisme benefice şi azot care se eliberează încet, 

necesară în cazul grădinăritului de peisaj şi a horticulturii; 
 Elimină seminţele şi agenţii patogeni din deşeu; 
 Posibilităţi bune de control a procesului (cu excepţia celor mai multe instalaţii fără aerare 

forţată); 
 Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de exemplu cabină presurizată echipată cu filtre). 

 
Dezavantaje 
 Necesită separarea la sursă a deşeurilor municipale biodegradabile, inclusiv informarea 

continuă a generatorilor de deşeuri; 
 Trebuie dezvoltată şi întreţinută o piaţă a compostului; 
 Emisii periodice a componentelor mirositoare, în special când se tratează deşeuri municipale 

biodegradabile; 
 O pierdere de 20-40% a azotului, ca amoniu, pierdere de 40-60% a carbonului ca dioxid de 

carbon; 
 Potenţiale probleme legate de vectori de propagare (pescăruşi, şobolani, muşte) când se 

tratează deşeuri municipale biodegradabile; 
 Este necesar personal instruit când se tratează deşeuri municipale biodegradabile. 

 
Compostarea individuala 
 
Din procesul de compostare rezultă compostul, produs ce contribuie la îmbunătăţirea structurii 
solului. Locuitorii din zona rurală pot fi încurajaţi să-ţi composteze deşeurile organice proprii. 
Deoarece în această zonă majoritatea deşeurilor produse sunt de natura organică, compostarea 
individuală este cea mai recomandată opţiune.  
Principale opţiuni tehnice de compostare individuală sunt compostarea în grămadă sau 
compostarea în container 
 
 
Fermentare anaerobă 
 
Fermentarea anaerobă este metoda de tratare biologică care poate fi folosită pentru a recupera 
atât elementele fertilizante cât şi energia conţinută în deşeurile municipale biodegradabile. În plus, 
reziduurile solide generate în timpul procesului sunt stabilizate. Procesul generează gaze cu un 
conţinut mare de metan (55-70%), o fracţie lichidă cu un conţinut mare de fertilizanţi (nu în toate 
cazurile) şi o fracţie fibroasă. 
 
Deşeurile pot fi separate în fracţii lichide şi fibroase înainte de fermentare, fracţia lichidă fiind 
îndreptată către un filtru anaerobic cu o perioadă de retenţie mai scurtă decât cea necesară pentru 
tratarea deşeului brut. Separarea poate fi executată după fermentarea deşeurilor brute astfel încât 
fracţia fibroasă să poată fi recuperată pentru folosire, de exemplu ca un ameliorator de sol. Fracţia 
fibroasă tinde să fie mică în volum, dar bogată în fosfor, care este o resursă valoroasă şi 
insuficientă la nivel global. 
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Fermentarea separată, metoda uscată 
În fermentarea separată, metoda uscată, deşeurile organice sunt mai întâi mărunţite într-un tocător 
pentru a reduce dimensiunile particulelor. Deşeul este apoi sitat şi amestecat cu apă înainte de a fi 
introdus în tancurile de fermentare (conţinut de substanţă uscată de 35%). Procesul de fermentare 
este condus la o temperatură de 25-55oC rezultând în producerea de biogaz şi biomasă. Gazul 
este purificat şi folosit la un motor cu gaz. Biomasa este deshidratată şi, deci, separată în 40% apă 
şi 60% fibre şi reziduuri (având 60% substanţă uscată). Fracţia rejectată este eliminată, de 
exemplu trimisă la depozitare. Apa uzată care se produce în timpul procesului este reciclată în 
tancul de amestec înainte de tancul de fermentare. 
 
Fermentarea separată, metoda umedă 
În fermentarea separată, metoda umedă, deşeurile organice sunt încărcate într-un tanc unde sunt 
transformate într-o pastă (12% substanţă uscată). Pasta este mai întâi suspusă unui proces de 
igienizare (70oC, pH 10) înainte de a fi deshidratată. Pasta deshidratată este apoi hidrolizată la 
40oC înainte de a fi deshidratată din nou. 
 
Lichidul rezultat în treapta secundară de deshidratate este direcţionat către un filtru biologic unde 
are loc fermentarea, rezultând biogaz şi apă uzată. Această apă este reutilizată pentru formarea 
pastei sau poate fi utilizată, de exemplu, ca fertilizant lichid. Fracţia fibroasă din treapta secundară 
de deshidratare este separată în compost şi fracţii de refuz care vor fi eliminate, de exemplu, la 
depozit. Compostul necesită, de obicei, o procesare ulterioară, înainte de a fi vândut. Biogazul este 
purificat şi utilizat într-un motor, rezultând electricitate, căldură şi gaze de ardere. O parte din 
căldură poate fi utilizată pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare şi de 
filtrare biologică. 
 
În acest proces, o tonă de deşeu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 340 kg de lichid, 
300 kg de compost şi 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deşeu inert). Potrivit analizelor, 10-30% 
din conţinutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot şi K-tot) rămâne în compost. 
 
Co-fermentarea, metoda umedă 
În co-fermentare, metoda umedă, deşeul organic este mărunţit şi sitat înainte de tratare. Deşeul 
mărunţit este apoi amestecat fie cu nămol de la staţia de epurare, fie cu gunoi de grajd de la ferme, 
la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecată este supusă întâi unui proces de igienizare (70oC) 
înainte de a trece la faza de fermentare, care este efectuată la o temperatură de 35-55oC. Procesul 
generază biogaz şi o biomasă lichidă, ce este stocată înainte de a fi folosită ca un fertilizant lichid 
pentru sol. Biogazul este purificat şi utilizat într-un motor rezultând electricitate, căldură şi gaze de 
ardere. O parte din căldură se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor 
de igienizare şi de fermentare. 
 
O tonă de deşeu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 640 kg de fertilizant lichid, 0 kg 
de compost şi 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deşeu inert). Potrivit analizelor, 70-90% din 
conţinutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot şi K-tot) rămâne în fertilizantul lichid. Astfel este posibil a se 
realiza o foarte mare recuperare şi utilizare a elementelor nutritive. Totuşi, trebuie subliniat faptul 
că fertilizanţii lichizi obţinuţi din nămol de la staţiile de epurare orăşeneşti este mult mai dificil de 
vândut decât fertilizantul lichid obţinut din gunoiul de grajd. 
 
Avantaje şi dezavantaje 
Următoarele avantaje şi dezavantaje sunt de luat în calcul pentru toate metodele de tratare 
anaerobică. 
 
Avantaje 
 Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanţa organică (azot, fosfor şi 

potasiu) dacă materialul fermentat este înglobat imediat după împrăştiere pe terenul arabil; 
 Producerea unui fertilizant igienic, fără riscul răspândirii bolilor de plante sau animale. După 

fermentare, azotul este mult mai accesibil plantelor; 
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 Reducerea mirosurilor, când este împrăştiat pe terenuri arabile în comparaţie cu împrăştierea 
materialului nefermentat; 

 Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, sub formă de electricitate 
şi căldură 

 Înlocuirea fertilizanţilor comerciali. 
 

Dezavantaje 
 Necesită separarea deşeurilor la sursă; 
 Fracţia fibroasă necesită o compostare adiţională dacă se intenţionează folosirea în horticultură 

sau grădinărit; 
 Trebuie dezvoltată o piaţă a fertilizanţilor lichizi înainte de stabilirea metodei de tratare, în afară 

de cazul în care lichidul are un conţinut foarte scăzut de elemente nutritive şi deci poate fi 
evacuat în canalizarea publică; 

 Emisiile de metan de la staţie şi metanul nears din gazele de ardere (1-4%) vor contribui 
negativ la efectul de încălzire globală. 

 
Incinerare 
 
Prin incinerare se reduce cantitatea de deşeuri organice din deşeurile municipale la aproximativ 
50% din volumul iniţial şi se sterilizează componentele periculoase, generând, în acelaşi timp, 
energie termică care poate fi recuperată sub formă de căldură (apă caldă/abur), de electricitate sau 
o combinaţie a acestora. Procesul de incinerare conduce, de asemenea, la generarea de produse 
reziduale, la fel ca şi la generarea de reziduuri din procesul de curăţare a gazelor de ardere, care 
trebuie depozitate la un depozit conform sau într-o mină. În unele cazuri se generează şi ape 
uzate. Nu sunt recuperate elementele nutritive şi substanţele organice. 
 
Avantaje şi dezavantaje 
 
Avantaje: 
 Proces bine cunoscut, instalat în întreaga lume, cu înaltă disponibilitate şi condiţii stabile de 

operare; 
 Se poate obţine o recuperare energetică cu eficienţă înaltă de până la 85%, dacă se foloseşte 

cogenerarea de căldură şi electricitate, sau numai căldură 
 Toate deşeurile municipale solide, la fel ca şi unele deşeuri industriale, pot fi eliminate, 

nesortate, prin folosirea acestui proces; 
 Volumul deşeurilor se reduce la 5-10%, şi se compune în special din zgură ce poate fi reciclată 

ca material de umplutură în construcţia de drumuri, dacă se sortează şi se spală; 
 Zgura şi celelalte materiale reziduale sunt sterile; 
 Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea 

combustibililor fosili. 
 
Dezavantaje: 
 Investiţii mari; 
 Sistem mare de curăţare a gazelor de ardere; 
 Generarea de cenuşi zburătoare şi a produselor de la curăţarea gazelor de ardere, care trebuie 

eliminate prin depozitare la un depozit conform (cantităţi de aproximativ 2-5% din greutatea 
deşeului de intrare); 

 Generarea NOx şi a altor gaze şi particule. 
 
Piroliza şi gazeificarea 
 
Piroliza 
Piroliza este o metodă termică de pre-tratare, care poate fi aplicată pentru a transforma deşeul 
organic într-un gaz mediu calorific, în lichid şi o fracţie carbonizată ţintind la separarea sau legarea 
compuşilor chimici pentru a reduce emisiile şi levigatul din mediu. Piroliza poate fi o metodă de 
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tratare propriu zisă, dar, de cele mai multe ori, este urmată de o treaptă de combustie şi, în unele 
cazuri, de extracţia de ulei pirolitic. 
 
Deşeurile sunt încărcate într-un siloz în care o macara amestecă materialul de intrare şi mută acest 
material într-un tocător şi de aici într-un alt siloz. Deşeul amestecat este introdus apoi într-o 
cameră etanşă printr-un alimentator cu pâlnie, şurub sau piston. Deşeul mărunţit grosier întră într-
un reactor, în mod normal un tambur rotativ încălzit extern funcţionând la presiunea atmosferică. În 
absenţa oxigenului, deşeurile sunt uscate şi apoi transformate la 500-700oC prin conversie termo-
chimică, de exemplu distilare distructivă, cracare termică şi condensaţie, în hidrocarburi (gaz şi 
uleiuri/gudroane) şi reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce conţin carbon, cenuşă, 
sticlă şi metale ne-oxidate. 
 
Dacă temperatura procesului este de 500oC sau mai mică, procesul se numeşte uneori termoliză. 
Timpul de retenţie al deşeurilor în reactor este tipic de 0,5-1 oră. Produsul fierbinte cu temperatura 
>300oC, gazul, este condus la o staţie de boilere, unde conţinutul energetic este utilizat pentru 
producerea aburului sau a apei calde. Produsul brut, gazul, nu este adecvat folosirii într-un motor 
cu ardere internă ,din cauza conţinutului mare de gudroane din faza gazoasă, care va condensa în 
momentul în care gazul este răcit înainte de intrarea în motorul cu ardere internă. Cracarea termică 
a gudroanelor din gaz, urmată de curăţarea gazului, poate rezolva necesităţile de purificare. 
 
 
Gazeificarea 
Gazeificarea este o metodă de tratare termică, care poate fi aplicată pentru a transforma deşeurile 
organice într-un gaz mediu calorific, produse reciclabile şi reziduuri. Gazeificarea este, în mod 
normal, urmată de combustia gazelor produse, într-un furnal şi în motoare cu ardere internă sau în 
turbine simple de gaz după o purificare corespunzătoare a gazului produs. Deşeurile mărunţite 
grosier, câteodată deşeuri de la piroliză, intră într-un gazeificator, unde materialele ce conţin 
carbon reacţionează cu un agent de gazeificare, care poate fi aer, O2, H2O sub formă de abur sau 
CO2. Procesul are loc la 800-1000oC (oxigenul insuflat în fluxul de gazeificare poate atinge 1.400-
2.000oC) depinzând de puterea calorifică, şi include un număr de reacţii chimice pentru a forma 
gazul combustibil cu urme de gudron. Cenuşa este, de cele mai multe ori, vitrificată şi separată ca 
reziduu solid. 
 
Principala diferenţă dintre gazeificare şi piroliză este că prin gazeificare carbonul fixat este, de 
asemenea, gazeificat. Staţiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2 trepte. 
Gazeificatorul însuşi poate fi în contracurent sau nu, de tip cu strat fix sau fluidizat sau, pentru staţii 
mari, de tipul strat fluidizat cu barbotare sau circulare, funcţionând la presiunea atmosferică sau 
sub presiune, atunci când sunt combinate cu turbine de gaz. În unele cazuri, prima treaptă este o 
unitate de uscare, în alte cazuri, o unitate de piroliză. Atât unităţile de piroliză cât şi cele de 
gazeificare pot fi instalate în faţa unui cazan ce funcţionează cu cărbune dintr-o uzină de producere 
a energiei, lucru ce favorizează arderea combinată cu un foarte mare raport energie/căldură. 
 
Avantaje şi dezavantaje 
Avantajele pirolizei 
 O mai bună reţinere a metalelor grele în reziduurile carbonizate decât în cenuşa de la arderea 

convenţională (la 600oC, temperatura procesului, reţinerea este după cum urmează: 100% 
crom, 95% cupru, 92% plumb, 89% zinc, 87% nichel şi 70% cadmiu); 

 Percolare scăzută a metalelor grele la depozitarea fracţiei solide; 
 Producerea unui gaz cu valoare calorifică scăzută de 8Mj/kg (10-12 MJ/Nm3) care poate fi ars 

într-o cameră compactă de ardere cu un timp de retenţie mic şi emisii foarte scăzute; 
 Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea 

combustibililor fosili; 
 Cantitate mai mică de gaze de ardere decât în cazul incinerării convenţionale; 
 Acidul clorhidric poate fi reţinut în sau distilat din reziduul solid; 
 Nu se formează dioxine sau furani; 
 Procesul este adecvat fracţiilor dificile de deşeuri; 

111 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

 Producerea de zgură şi alte reziduuri sterile. 
 
Dezavantajele pirolizei 
 
 Deşeurile trebuie mărunţite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de piroliză pentru a 

preveni blocarea sistemelor de alimentare şi transport; 
 Uleiurile/gudroanele pirolitice conţin compuşi toxici şi carcinogeni, care, în mod normal, vor fi 

descompuşi în timpul procesului; 
 Reziduul solid conţine aproximativ 20-30% din puterea calorifică a combustibilului primar 

(deşeurile solide municipale), care, totuşi, poate fi utilizată într-o următoare zonă de ardere 
(unitate de incinerare/gazeificare); 

 Cost relativ ridicat; 
 Alimentarea cu combustibil de rezervă este necesară cel puţin în timpul pornirii. 

 
Avantajele gazeificării 
 Grad înalt de recuperare şi folosire bună a deşeurilor ca resursă energetică (se poate obţine o 

recuperare energetică de până la 85%, dacă se cogenerază electricitate şi căldură sau numai 
căldură, este posibil un câştig energetic de 25-35%); 

 Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea 
combustibililor fosili; 

 O mai bună reţinere a metalelor grele în cenuşă în comparaţie cu alte procese de combustie, în 
special pentru crom, cupru şi nichel; 

 Percolare scăzută a metalelor grele la depozitarea fracţiei solide (vitrificate); 
 Producerea de zgură şi alte reziduuri sterile; 
 Producerea unui gaz cu valoare calorifică scăzută de 5Mj/Nm3 (insuflare de aer) sau 10 

MJ/Nm3 (insuflare de oxigen) care poate fi ars într-o cameră compactă de ardere cu un timp de 
retenţie mic şi emisii foarte scăzute (sau poate fi curăţat de particulele de gudron şi utilizat într-
un motor cu combustie internă); 

 Cantitate mai mică de gaze de ardere decât în cazul incinerării convenţionale; 
 Sistemele de curăţare a gazelor de ardere pot reţine praf, PAH, acid clorhidric, HF, SO2 etc., 

ceea ce conduse la emisii scăzute; 
 Procesul este adecvat lemnului contaminat. 

 

Dezavantajele gazeificării 
 Deşeurile trebuie mărunţite sau sortate înainte de intrarea în unitatea de gazeificare pentru a 

preveni blocarea sistemelor de alimentare şi transport; 
 Gazele conţin urme de gudroane cu compuşi toxici şi carcinogeni care pot contamina apa de 

răcire, conducând la necesitatea de recirculare a apei de spălare sau de tratare a acesteia ca 
deşeu chimic; 

 Proces complicat de curăţare a gazului în cazul folosirii acestuia la un motor cu ardere internă; 
 Arderea gazului produs generează NOx; 
 Reziduul solid poate conţine carbon neprocesat în cenuşă; 
 Costuri mari; 
 Disponibile pe piaţă sunt numai puţine unităţi, care nu sunt prototip. 

 
Tratarea mecano-biologică 
 
Alături de incinerarea deşeurilor, tratarea mecano-biologică reprezintă o tehnică importantă în 
gestionarea deşeurilor municipale.  
În instalaţiile de tratare mecano-biologică sunt tratate deşeurile municipale colectate în amestec 
printr-o combinaţie de procese mecanice şi biologice. În procesul de tratare mecano-biologică sunt 
separate mecanic deşeurile valorificabile material si energetic, iar, în final, restul de deşeuri sunt 
inertizate biologic. Deşeurile inertizate biologic, care reprezintă circa 40 % din cantitatea totala 
introdusă în proces, sunt eliminate. 
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Deşeuri municipale 

Recepţie 

Tratare mecanică 

Fracţie cu putere 
calorifica ridicată

Fracţie organică Fracţie valorificabilă 

Tratare termică Tratare biologică Valorificare materială 
Valorificare energetică 

Produs de 
fermentare aerobă

Tratare termică Depozitare 
Valorificare energetică 

Figura 6-1 Schema simplificată a unei instalaţii de tratare mecano-biologică 

 
Depozitarea 
 
Construirea, amplasarea şi cerinţele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt 
descrise tehnic de către Directiva privind depozitarea deşeurilor. În esenţă, un depozit ecologic 
este o locaţie care asigură o protecţie a mediului şi a sănătăţii adecvată pentru eliminarea 
deşeurilor municipale solide. Un depozit ecologic este echipat în mod caracteristic cu : 
 O zonă intermediară; 
 Un drum bun şi uşor accesibil pentru camioane; 
 O cabină de pază pentru păstrarea evidenţei şi a controlului; 
 Un cântar; 
 Un mic laborator pentru controlul deşeurilor; 
 Membrane de impermeabilizare (geomembrane şi geotextil) pentru a asigura hidroizolarea şi 

preluarea sarcinilor mecanice; 
 Un sistem de monitorizare; 
 Staţie de colectare şi tratare a levigatului (apa uzată din depozitul de deşeuri); 
 Celule speciale în care sunt depozitate deşeurile (zilnic); 
 Eliminarea şi captarea gazul metan generat (câteodată colectat pentru generarea de 

electricitate). 
 

Operaţiile speciale desfăşurate la un depozit ecologic includ: 
 înregistrarea cantităţilor de deşeuri; 
 controlul strict privind deşeurilor permise şi nepermise; 
 acoperirea zilnică a deşeurilor; 
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 compactarea suprafeţelor de acoperire; 
 asigurarea acoperirii şi închiderii; 
 controlul apei freatice; 
 monitorizarea regulată în timpul exploatării şi după închidere. 

 
 
 

6.2 ANALIZA COMPARATIVA A TEHNICILOR APLICABILE 
 
In vederea stabilirii de masuri de implementare adecvate din punct de vedere tehnico-
economic, in perioada de elaborare a PJGD s-a  realizat  in cadrul grupurilor de lucru o 
analiza a tehnicilor de gestionare a deseurilor disponibile. 
 
Analiza comparativa se face  tinând  seama de: 
 

 
 

Caracteristicile socio-economice ale judeţului; 

 
 

Infrastructura existenta la nivelul judeţului; 

 
 
 

Situatia existenta a gestionarii deseurilor la nivelul judeţului; 

 Instalatiile de gestionare a deseurilor existente in regiunile 
invecinate, in care ar putea fi tratare/valorificate/eliminate 
deseurile colectate in judeţ, respectand principiul proximitatii; 
 

 Proiectele existente (in principal sistemele integrate de 
gestionare a deseurilor); 
 

 Obiectivele si tintele care trebuie atinse. 
 

 
In cadrul grupurilor de lucru sau  analizat  in  principal: 
 

 Metodele de colectare a deseurilor municipale, in special metodele de colectare separata a 
deseurilor menajere; 

o La analiza tehnicilor disponibile s-a tinut seama de faptul ca atingerea tintelor de 
reciclare a ambalajelor se poate realiza prin colectarea separata a deseurilor provenite 
de la populatie. 

o  Diferinta intre tintele de reciclare si tintele de valorificare a deseurilor de ambalaje se 
poate realiza prin valorificare energetica (co-incinerare in cuptoare de ciment sau 
centrale termice) sau incinerare in incineratoare cu recuperare de energie. 

o  Deseurile municipale care sunt valorificate energetic sunt deseurile cu putere calorica 
care nu pot fi reciclate, rezultate in principal de la statiile de sortare a deseurilor 
colectate separat sau de la instalatiile de tratare mecano-biologica. 

 
 Tehnicile de tratare a deseurilor municipale, care conduc la reducerea semnificativa a 

cantitatii depozitate de deseuri biodegradabile municipale in vederea atingerii tintelor, sunt: 
compostarea; fermentarea anaeroba; tratarea termica (incinerarea, piroliza si gazeificarea) si 
tratarea mecano-biologica. 

 
 
În tabelul de mai jos se prezintă analiza comparativă a principalelor tehnologii de tratare a 
deşeurilor biodegradabile municipale: compostare, fermentare anaerobă, incinerare, piroliză şi 
gazeificare. 
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Metodă biologică Metodă termică 

 Compostare Fermentare 
anaerobă Incinerare Piroliză Gazeificare 

Tehnologie cu 
rezultate 
dovedite, 
folosire 

Da; foarte folosită Da; folosită Da; foarte 
folosită 

Parţial; puţine 
staţii 

Parţial; puţine staţii 

Principiul de 
bază 

Degradare prin 
acţiunea 
microorganismelo
r aerobice 

Degradare prin 
acţiunea 
microorganismelo
r anaerobice 

Combustie Conversie 
termochimică 
anaerobă 

Conversie 
termochimică 

Costul tratării Mic până la mare Mediu până la 
mare 

Mediu până la 
mare 

Mediu până la 
mare 

Mare până la foarte 
mare 

Adecvabilitate Bună Bună Bună Medie Depinde de 
tehnologie 

Deşeuri 
acceptate 

Numai deşeuri 
separate la sursă 
din cauză că doar 
substanţa şi 
nutrienţii vor fi 
recuperaţi pe cât 
posibil puri 

Numai deşeuri 
umede separate 
la sursă din cauză 
că doar substanţa 
şi nutrienţii vor fi 
recuperaţi pe cât 
posibil puri 

Toate deşeurile 
deoarece 
tehnologia de 
curăţare a 
gazelor este 
bună iar 
reziduurile 
solide sunt 
minimizate prin 
reducerea 
volumului 

In particular 
convenabilă 
pentru fracţiile 
de deşeuri 
contaminate, 
bine definite 

Numai deşeuri 
uscate separate 
dacă nu este 
combinată cu o 
tehnologie de 
curăţare mai bună 
a gazelor de ardere 

Acceptă deşeu 
menajer umed? 

Da Da Da Posibil, dar în 
mod normal nu 

Posibil, dar în mod 
normal nu 

Acceptă deşeu 
menajer uscat? 

Da Da Da Da Posibil 

Acceptă 
deşeuri din 
grădini şi 
parcuri? 

Da Nu Da Da Posibil 

Acceptă 
deşeuri de la 
hoteluri şi 
restaurante? 

Da Da Da Da Posibil, dar în mod 
normal nu 

Acceptă hârtie 
şi carton? 

Mici cantităţi de 
hârtie 

Nu Da Da Posibil 

Fracţii de 
deşeuri 
excluse 

Metal, plastic, 
sticlă (staţii fără o 
tratare avansată: 
nu se acceptă 
deşeuri de origine 
animală) 

Metal, plastic, 
sticlă, deşeuri din 
grădini (staţii fără 
o tratare 
avansată: nu se 
acceptă deşeuri 
de origine 
animală) 

Nu există Deşeu menajer 
umed 

Deşeu menajer 
umed 

Disponibilitate
a datelor de 
mediu 

     

Solide Mare Medie - Mare Medie - Mare Medie Medie 
Aer Scăzută Medie Medie - Mare Medie Medie – Mare 
Apă Medie – Mare Mare Mare Medie – Mare Medie – Mare 
Controlul 
mirosurilor 

Scăzut - bun Scăzut - bun Bun Mediu - bun Bun 

Mediu de lucru Scăzut – bun Mediu - bun Bun Bun Bun 
      
Recuperarea Nu Da; Da; Da; Da; 
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Metodă biologică Metodă termică 
 Compostare Fermentare 

anaerobă Incinerare Piroliză Gazeificare 
energiei 3200 MJ/t de 

deşeu 
2700 MJ/t de 
deşeu 

Aproximativ 
70% din 
incinerare + 
energia 
conţinută în 
produsul 
secundar 

La fel ca la 
incinerare 

Ciclul 
carbonului (% 
din greutate) 

50% în compost 
50% în aer 

75% în 
fibre/lichide 
25% ca biogaz 

1% în solide 

99% în aer 

20-30% în 
solide 
70-80% în aer 

2% în solide 
98% în aer 

Recuperarea 
fertilizanţilor 
(kg 
fertilizant/tona 
de deşeu la 
intrare) 

Da; 
2,5-10 kg N 
0,5-1 kg P 
1-2 kg K 

Da; 
4,0-4,5 kg N 
0,5-1 kg P 
2,5-3 kg K 

Nu Nu Nu 

Produse pentru 
reciclare sau 
recuperare, (% 
din greutatea 
deşeurilor 
introduse) 

40-50% compost 30% fibre 
50-65% fluide 

15-25% cenuşă 
(inclusiv zgură, 
sticlă) 

30-50% produse 
carbonizate 
(inclusiv cenuşă, 
zgură, sticlă) 
3% metale 

15-25% cenuşă 
vitrificată (inclusiv 
zgură, sticlă) 
3% metale 

Reziduuri către 
altă tehnică de 
tratare a 
deşeurilor sau  
pentru 
depozitare (% 
din greutatea 
deşeurilor 
introduse) 

2-20% din sitare 
(plastic, metal, 
sticlă, pietre) 

2-20% din sitare 
(plastic, metal, 
sticlă, pietre) 

3% cenuşă 
zburătoare 
(inclusiv 
reziduuri de la 
curăţarea 
gazelor) 

2-3% reziduuri 
de la curăţarea 
gazelor 

2% reziduuri de la 
curăţarea gazelor 

 
Sursa: Managementul deşeurilor biodegradabile municipale, Agenţia Europeana de Mediu, 
ianuarie 2002
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6.3        SITUATIA PROIECTELOR IN DOMENIUL GESTIUNII DESEURILOR 
EXISTENTE IN JUDET 
 
În perioada elaborării PJGD au fost identificate proiectele referitoare la gestionarea deşeurilor 
existente la nivelul judeţului, care pot fi grupate în trei categorii: 

 Proiecte PHARE CES – care sunt deja aprobate şi urmează a fi implementate în 
perioada 2007-2008 – 2 proiecte; 

 Sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel de judeţ – care urmează să 
fie finanţate prin fonduri structurale (judeţ Alba); 

 Alte tipuri de proiecte. 
 
O sinteza a proiectelor este prezentată în tabelul de mai jos. 

Tabel 6-1 Proiecte privind gestionarea deşeurilor identificate în judeţ 

Tip proiect Localizare Denumire proiect An estimat 
implementare 

Observaţii 

AIUD Sistem de colectare 
selectivă şi amenajare 
staţie de transfer 
pentru deşeuri în zona 
municipiului Aiud 

2007-2008  

PHARE 
CES ABRUD Sistem de colectare 

selectivă şi amenajare 
staţie de transfer în 
zona turistică Abrud, 
Roşia Montană, 
Bucium, Ciuruleasa 

2007-2008  

Sistem 
integratde 
gestionare 
a deşeurilor 
la nivelul 
judeţului 

Judet Alba Sistem de management 
integrat al deşeurilor în 
Judeţul Alba 

    2013 Technical assistance 
for the preparation of 
a minimum 5 projects 
in the solid waste 
sector  - Financing 
Memorandum ISPA 
2005/RO/16/P/PA/001

Zlatna 
 
 
 

Program pilot pentru 
reabilitarea zonelor 
fierbinţi Zlatna şi Copşa 
Mică – Reabilitarea 
sistemului de 
salubrizarea oraşului 
Zlatna şi construire 
Staţie de transfer 
deşeuri menajere 

    2013 Finanţarea investiţiei 
este reglementată prin 
Ordonanţa Guvernului 
nr. 40/2006  

 
 
 
 
Alte 

Sohodol Staţie de transfer 
Sohodol 

2007-2008 Ordonaţa de Guvern 
7/2006 

 
 

In PJGD se prezinta tehnicile disponibile de gestionare a deseurilor care, conform 
analizei comparative, se recomanda a fi implementate la nivelul judeţului. 
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Schema generala pentru gestiunea deseurilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. ALTERNATIVE POSIBILE PENTRU ATINGEREA TINTELOR 
 
Elaborarea dezvoltarea si evaluarea alternativelor de atingere a obiectivelor trebuie facuta din 
prisma  conditiile existente privind: 
 
 Caracteristicile socio-economice ale judeţului – prezentate în Capitolul 2.1; 

 
 Infrastructura existenta la nivelul judeţului – prezentate în Capitolul 2.1.3; 

 
 Situatia existenta a gestionarii deseurilor la nivelul judeţului- prezentate în 

Capitolul 2.2; 
 
 Proiectele existente (in principal sistemele integrate de gestionare a deseurilor)- 

prezentate în Capitolul 6.3; 
 
 Obiectivele si tintele care trebuie atinse – prezentate în Capitolul 4.5. 

 
 
 
 
 
Descrierea alternativelor selectate 
  
Alternativa 1 
 
Etapa de colectare a deseurilor municipale 
 
In acest caz, colectarea va fi atat in amestec cat si separata. In ceea ce priveste etapa de tratare a 
deseurilor, pentru fractia de deseuri biodegradabile s-a prevazut tehnica compostarii. Cum aceasta 
presupune o anumita calitate a materialului de intrare (deseurile biodegradabile), gradul de 
colectare separata trebuie sa fie mai ridicat in cazul acestei alternative. 
 
 
 

TRATARE DESEURI

GENERARE DESEURI

COLECTARE DESEURI

TRATARE BIOLOGICA

COLECTARE IN AMESTEC

RECUPERARE / RECICLARE

COLECTARE SEPARATA

ELIMINARE DESEURI
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Etapa de tratare a deseurilor municipale 
 
Recuperarea si reciclarea deseurilor de ambalaje: pentru atingerea tintelor stabilite pentru 
recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, s-a considerat colectarea separata, dar si 
sortarea materialelor colectate. Reziduurile care rezulta in urma sortarii urmeaza a fi depozitate. 
 
Tratarea deseurilor biodegradabile: Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate se 
bazeaza pe tehnica compostarii. Compostarea, respectiv tratarea biologica a deseurilor se 
bazeaza pe descompunerea substantelor organice prin diverse microorganisme. Descompunerea 
se efectueaza in cadrul procedeului de transformare in compost aerob sau anaerob. 
Pentru asigurarea materiei prime necesare realizarii compostului si pentru o calitate cat mai buna a 
acestuia este indicata o colectare separata a deseurilor verzi din gradini, parcuri si piete si o 
colectare selectiva a deseurilor biodegadabile de la populatie.  
 
Etapa de eliminare a deseurilor municipale: 
 
In cazul tuturor alternativelor, ca si tehnica de eliminare s-a optat pentru depozitare. Reziduurile 
care sunt eliminate sunt reprezentate de deseuri colectate care nu urmeaza fluxuri de reciclare sau 
tratare, precum si reziduurile care rezulta din aceste activitati.  
 
Schema pentru gestiunea deseurilor – Alternativa 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATARE DESEURI 

GENERARE DESEURI

COLECTARE DESEURI

COMPOSTARE 

COLECTARE IN AMESTEC

RECUPERARE/RECICLARE 

COLECTARE SEPARATA 

ELIMINARE DESEURI

 
Alternativa 2 
 
Etapa de colectare a deseurilor municipale 
 
In acest caz, colectarea va fi atat in amestec cat si separata. In ceea ce priveste etapa de tratare a 
deseurilor, pentru fractia de deseuri biodegradabile s-a prevazut tehnica tratarii mecano-biologice. 
Cum aceasta are ca scop doar reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate, nu exista 
cerinte speciale pentru calitatea materialului de intrare, ca urmare gradul de colectare separata 
poate fi mai redus in cazul acestei alternative, va fi necesar numai pentru deseurile de ambalaje 
recuperabile. 
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Etapa de tratare a deseurilor municipale 
 
Recuperarea si reciclarea deseurilor de ambalaje: pentru atingerea tintelor stabilite pentru 
recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, s-a considerat colectarea separata, dar si 
sortarea materialelor colectate. Reziduurile care rezulta in urma sortarii urmeaza a fi depozitate. 
 
Tratarea deseurilor biodegradabile: Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate se 
bazeaza pe tratarea mecano-biologica. Acest tip de tratare nu implica colectarea selectiva a 
deseurilor biodegradabile. Tratarea mecano-biologica presupune doua etape: tratarea mecanica si 
tratarea biologica.  In cadrul tratarii mecanice preliminare trebuie asigurate toate conditiile pentru 
tratarea ulterioara biologica. Acest lucru se realizeaza prin separarea respectiv eliminarea de 
materiale care sa ingreuneze tratarea biologica a deseurilor (de exemplu deseuri speciale ca 
baterii si acumulatori), respectiv care nu se pot trata biologic (de exemplu sticla, piatra), care se 
descompun greu (de exemplu materiale sintetice), sau care reprezinta un potential de materiale 
utile (de exemplu metale feroase). Eliminarea/separarea fluxului de deseuri, din motive de 
protejare a sanatatii  este indicat sa se faca automat. Dupa separarea materialelor sus mentionate 
deseurile trebuie omogenizate in asa fel incat sa se poata realiza o tratare biologica efectiva. 
Tratarea biologica se poate realiza in mai multe forme anaerob sau aerob. In cazul tratarii biologice 
aeroba, procedeul este identic cu compostarea, doar ca materialul rezultat va fi depozitat deoarece 
calitatea acestuia este inferioara datorita impuritatilor continute in deseurile tratate.  
 
Etapa de eliminare a deseurilor municipale: 
 
In cazul tuturor alternativelor, ca si tehnica de eliminare s-a optat pentru depozitare. Reziduurile 
care sunt eliminate sunt reprezentate de deseuri colectate care nu urmeaza fluxuri de reciclare sau 
tratare, precum si reziduurile care rezulta din aceste activitati.  
 
 
 
Schema pentru gestiunea deseurilor – Alternativa 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATARE DESEURI 

GENERARE DESEURI

COLECTARE DESEURI

TRATARE MECANO-
BIOLOGICA 

COLECTARE IN AMESTEC

RECUPERARE/RECICLARE

COLECTARE SEPARATA 

ELIMINARE DESEURI
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Alternativa 3  
 
Etapa de colectare a deseurilor municipale, este identica cu celelalte alternative 
 
Etapa de tratare a deseurilor biodegradabile 
 
Fermentarea anaerobă este metoda de tratare biologică care poate fi folosită pentru a recupera 
atât elementele fertilizante cât şi energia conţinută în deşeurile municipale biodegradabile. În plus, 
reziduurile solide generate în timpul procesului sunt stabilizate. Procesul generează gaze cu un 
conţinut mare de metan (55-70%), o fracţie lichidă cu un conţinut mare de fertilizanţi (nu în toate 
cazurile) şi o fracţie fibroasă. 
 
Deşeurile pot fi separate în fracţii lichide şi fibroase înainte de fermentare, fracţia lichidă fiind 
îndreptată către un filtru anaerobic cu o perioadă de retenţie mai scurtă decât cea necesară pentru 
tratarea deşeului brut. Separarea poate fi executată după fermentarea deşeurilor brute astfel încât 
fracţia fibroasă să poată fi recuperată pentru folosire, de exemplu ca un ameliorator de sol. Fracţia 
fibroasă tinde să fie mică în volum, dar bogată în fosfor, care este o resursă valoroasă şi 
insuficientă la nivel global. 
 
Fermentarea separată, metoda uscată 
În fermentarea separată, metoda uscată, deşeurile organice sunt mai întâi mărunţite într-un tocător 
pentru a reduce dimensiunile particulelor. Deşeul este apoi sitat şi amestecat cu apă înainte de a fi 
introdus în tancurile de fermentare (conţinut de substanţă uscată de 35%). Procesul de fermentare 
este condus la o temperatură de 25-55oC rezultând în producerea de biogaz şi biomasă. Gazul 
este purificat şi folosit la un motor cu gaz. Biomasa este deshidratată şi, deci, separată în 40% apă 
şi 60% fibre şi reziduuri (având 60% substanţă uscată). Fracţia rejectată este eliminată, de 
exemplu trimisă la depozitare. Apa uzată care se produce în timpul procesului este reciclată în 
tancul de amestec înainte de tancul de fermentare. 
 
Fermentarea separată, metoda umedă 
În fermentarea separată, metoda umedă, deşeurile organice sunt încărcate într-un tanc unde sunt 
transformate într-o pastă (12% substanţă uscată). Pasta este mai întâi suspusă unui proces de 
igienizare (70oC, pH 10) înainte de a fi deshidratată. Pasta deshidratată este apoi hidrolizată la 
40oC înainte de a fi deshidratată din nou. 
 
Lichidul rezultat în treapta secundară de deshidratate este direcţionat către un filtru biologic unde 
are loc fermentarea, rezultând biogaz şi apă uzată. Această apă este reutilizată pentru formarea 
pastei sau poate fi utilizată, de exemplu, ca fertilizant lichid. Fracţia fibroasă din treapta secundară 
de deshidratare este separată în compost şi fracţii de refuz care vor fi eliminate, de exemplu, la 
depozit. Compostul necesită, de obicei, o procesare ulterioară, înainte de a fi vândut. Biogazul este 
purificat şi utilizat într-un motor, rezultând electricitate, căldură şi gaze de ardere. O parte din 
căldură poate fi utilizată pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare şi de 
filtrare biologică. 
 
În acest proces, o tonă de deşeu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 340 kg de lichid, 
300 kg de compost şi 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deşeu inert). Potrivit analizelor, 10-30% 
din conţinutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot şi K-tot) rămâne în compost. 
 
Co-fermentarea, metoda umedă 
În co-fermentare, metoda umedă, deşeul organic este mărunţit şi sitat înainte de tratare. Deşeul 
mărunţit este apoi amestecat fie cu nămol de la staţia de epurare, fie cu gunoi de grajd de la ferme, 
la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecată este supusă întâi unui proces de igienizare (70oC) 
înainte de a trece la faza de fermentare, care este efectuată la o temperatură de 35-55oC. Procesul 
generază biogaz şi o biomasă lichidă, ce este stocată înainte de a fi folosită ca un fertilizant lichid 
pentru sol. Biogazul este purificat şi utilizat într-un motor rezultând electricitate, căldură şi gaze de 

121 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul  ALBA 

ardere. O parte din căldură se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor 
de igienizare şi de fermentare. 
 
O tonă de deşeu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 640 kg de fertilizant lichid, 0 kg 
de compost şi 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deşeu inert). Potrivit analizelor, 70-90% din 
conţinutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot şi K-tot) rămâne în fertilizantul lichid. Astfel este posibil a se 
realiza o foarte mare recuperare şi utilizare a elementelor nutritive. Totuşi, trebuie subliniat faptul 
că fertilizanţii lichizi obţinuţi din nămol de la staţiile de epurare orăşeneşti este mult mai dificil de 
vândut decât fertilizantul lichid obţinut din gunoiul de grajd. 
 
 
Schema pentru gestiunea deseurilor – Alternativa 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATARE DESEURI 

GENERARE DESEURI

COLECTARE DESEURI

FERMENTATIE  

ANAEROBA

COLECTARE IN AMESTEC

RECUPERARE/RECICLARE

COLECTARE SEPARATA 

ELIMINARE DESEURI
 

 
 

Alternativa 4  
 
Etapa de colectare a deseurilor municipale, este identica cu celelalte alternative 
 
Etapa de tratare a deseurilor biodegradabile 
 
Tratare termica 
 
Prin incinerare se reduce cantitatea de deşeuri organice din deşeurile municipale la aproximativ 
50% din volumul iniţial şi se sterilizează componentele periculoase, generând, în acelaşi timp, 
energie termică care poate fi recuperată sub formă de căldură (apă caldă/abur), de electricitate sau 
o combinaţie a acestora. Procesul de incinerare conduce, de asemenea, la generarea de produse 
reziduale, la fel ca şi la generarea de reziduuri din procesul de curăţare a gazelor de ardere, care 
trebuie depozitate la un depozit conform sau într-o mină. În unele cazuri se generează şi ape 
uzate. Nu sunt recuperate elementele nutritive şi substanţele organice. 
 
Piroliza este o metodă termică de pre-tratare, care poate fi aplicată pentru a transforma deşeul 
organic într-un gaz mediu calorific, în lichid şi o fracţie carbonizată ţintind la separarea sau legarea 
compuşilor chimici pentru a reduce emisiile şi levigatul din mediu. Piroliza poate fi o metodă de 
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tratare propriu zisă, dar, de cele mai multe ori, este urmată de o treaptă de combustie şi, în unele 
cazuri, de extracţia de ulei pirolitic. 
 
Deşeurile sunt încărcate într-un siloz în care o macara amestecă materialul de intrare şi mută acest 
material într-un tocător şi de aici într-un alt siloz. Deşeul amestecat este introdus apoi într-o 
cameră etanşă printr-un alimentator cu pâlnie, şurub sau piston. Deşeul mărunţit grosier întră într-
un reactor, în mod normal un tambur rotativ încălzit extern funcţionând la presiunea atmosferică. În 
absenţa oxigenului, deşeurile sunt uscate şi apoi transformate la 500-700oC prin conversie termo-
chimică, de exemplu distilare distructivă, cracare termică şi condensaţie, în hidrocarburi (gaz şi 
uleiuri/gudroane) şi reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce conţin carbon, cenuşă, 
sticlă şi metale ne-oxidate. 
 
 
Gazeificarea este o metodă de tratare termică, care poate fi aplicată pentru a transforma deşeurile 
organice într-un gaz mediu calorific, produse reciclabile şi reziduuri. Gazeificarea este, în mod 
normal, urmată de combustia gazelor produse, într-un furnal şi în motoare cu ardere internă sau în 
turbine simple de gaz după o purificare corespunzătoare a gazului produs. Deşeurile mărunţite 
grosier, câteodată deşeuri de la piroliză, intră într-un gazeificator, unde materialele ce conţin 
carbon reacţionează cu un agent de gazeificare, care poate fi aer, O2, H2O sub formă de abur sau 
CO2. Procesul are loc la 800-1000oC (oxigenul insuflat în fluxul de gazeificare poate atinge 1.400-
2.000oC) depinzând de puterea calorifică, şi include un număr de reacţii chimice pentru a forma 
gazul combustibil cu urme de gudron. Cenuşa este, de cele mai multe ori, vitrificată şi separată ca 
reziduu solid. 
 
Schema pentru gestiunea deseurilor – Alternativa   4 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRATARE DESEURI

GENERARE DESEURI

COLECTARE DESEURI

TRATARE  TERMICA 
Incinerare   Piroliza    Gazeificare 
Recuperare Energie

COLECTARE IN AMESTEC

RECUPERARE/RECICLARE

COLECTARE SEPARATA 

ELIMINARE DESEURI
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 Analiza comparativa  
 
In sistemul de management integrat al deseurilor, analiza atingerii tintelor ,prin compararea 
alternativelor s-a facut la nivel judeţean, tinand cont de  optiunile oferite , atat in reducerea 
bodegradabilului, atingerea tintelor de recuperare –reciclare ambalaje, cat si depozitare. 
 
Prezentam mai jos concluziile la nivel de judeţ , in sistem integrat. 
  
Pentru selectia alternativelor, s-a propus metoda analizei multicriteriale. In acest sens, s-a stabilit 
un set de criterii si subcriterii. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea 
acestora in vederea ierarhizarii alternativelor. 
 
 Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate, au primit valori procentuale pana in 100% astfel 
incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriiilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%.  
 
Indicatorilor li s-au acordat scoruri functie de importanta acestora, scoruri care au fost normalizate 
in vederea aducerii in acelasi interval de comparatie. Modul de acordare a scorurilor a diferit functie 
de indicator.  
 
Astfel, au fost propuse urmatoarele criterii si subcriterii: 
 
 criteriu tehnic, cu urmatoarele subcriterii: 

o suport tehnic necesar (care este necesarul de suport tehnic pentru tehnologiile 
selectate in cadrul unei alternative) 

o aplicabilitate (se pot aplica tehnologiile selectate in cadrul unei alternative?) 
o consum de resurse (consumul de resurse pe care il presupune implementarea 

tehnologiilor selectate in cadrul unei alernative) 
o suportabilitate 

 criteriu de protectia mediului 
o nivelul si caracterl emisiilor 
o cantitati de deseuri depozitate 

 criteriu legislativ 
o tinte nationale (gradul de atingere a tintelor nationale prin tehnologiile selectate in 

cadrul unei alernative) 
 
 
NOTE de la 1 la 3  
Maxim  -3 
Mediu  -2 
Mic  -1 
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Alternative 

CRITERII 
SUB-
CRITER
II 

INDICATORI 
Alternativa 

1 
Compostar

e 

Alternativa 
2 

TMB 

Alternativa 
3 

Fermentare 
anaeroba 

Alternativa 
4 

Incinerare 

Alternativa 
5 

Combinate 

constructie si 
punere in 
functiune 

2 3 3 3 2.5 Suport 
tehnic* 
pondera
re 1/3 Costul tratarii 2 3 3 3 2.5 
Media  2 3 3 3 2.5 

gradul de 
instruire al 
personalului 

3 1 3 1 2 

posibilitatea 
valorificarii 
produselor (ca 
materii prime 
secundare) 

3 1 3 1 2 

conditii de 
intrare (calitatea 
colectarii/colect
arii selective) 

3 1 3 1 2 

Aplicabil
itate 
Suporta
bilitate 
 
pondera
re 1/3 

Suportabilitatea 
financiara a 
populatiei 

1 3 2 3 2 

Media  2.5 1.5 2.75 1.5 2 
apa (cantitativ) 1 3 2 3 2 
teren (ha) 1 3 2 3 2 

Consum 
de 
resurse 
pondera
re 1/3 

energie (kW) 1 3 2 3 2 

Media  1 3 2 3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suport 
Tehnic 
 
30 % 

Media 1  1.8 2.5 2.6  2.5 2.16 
 Punctaj 

functie 
de 
pondere 

30 % 5.4 7.5 7.8 7.5 6.48 

emisii in apa 
(calitativ si 
cantitativ) 

2 3 3 3 2 

emisii in aer 
(cantitativ) 

2 3 3 3 2.5 

nivelul si 
caracter
ul 
emisiilor 
 
po
re

ndera
 2/3  

emisii in sol 
(calitativ si 
cantitativ) 

2 3 3 3 2 

Media  2 3 3 3 2.16 
Cantitati 
depozita
te (1/3 
pondera
re) 

reducere la 
depozitare (%) 

2 2 3 3 2.5 

Criterii 
strict de 
protectia 
mediului 
(40%) 

Media 2  2 2.5 3 3 2.3 
 Punctaj 

functie 
de 
pondere 

40 % 8 10 12 12 9.2 
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Criterii 
legislative 
(30%) 

tinte 
legislativ
e 
national
e 

Asigurarea 
atingerii 
tintelor 
nationale,judet
ene 

3 3 3 3 3 

 Media 3  3 3 3 3 3 
 Punctaj 

functie 
de 
pondere 

30 % 9 9 9 9 9 

TOTAL 
PUNCTAJ 

  22.4 26.5 28.8 28.5 24.68 

• Suport tehnic=Posibilitatea asigurarii locale a suportului tehnic necesar in implementarea 
tehnologiei  

• ** Compozitia si caracteristicile deseurilor = compozitia dpdv al continutului de biodegradabil si 
caracteristicile fizico-chimice care pot influenta modul de tratare 

 
• Scara de notare: [1 -3] 
 
•  

NOTE de la 1 la 3  
Maxim  -3 
Mediu  -2 
Mic  -1 

 
 
• Rezultatul in urma ierarhizarii  alternativelor indica alternativa 1 ca fiind cea mai fezabila.  
 
 
Judetul Alba beneficiaza de asistenta tehnica pe MasuraISPA 2005/RO/16/P/PA/001-4 pentru 
pregatirea proiectului de investitii “Managementul integrat al deseurilor in judetul Alba” care 
se incadreaza in Axa prioritara 2 – “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate” din Programul Operational Sectorial 
de Mediu, va fi finantat din Fondul European de Dezvoltarea Regionala si va avea 
urmatoarele componente: 

- Inchiderea depozitelor neconforme cu directivele UE din sectorul deseuri 
concomitent cu infiintarea depozitului ecologic pentru depozitarea deseurilor 
menajere care va fi prevazut cu celule pentru depozitarea si pentru 
depozitarea namolurilor de la statiile de epurare, deseuri din constructii si 
demolari, substante periculoase din deseuri menajere; 

- Implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor: facilitati de 
colectare selectiva a deseurilor menajere, achizitionarea de masini si 
echipamente pentru colectarea/transportul deseurilor, statii de transfer, centre 
de management integrat al deseurilor, depozit ecologic. 

 
Prin urmare, din multitudinea alternativelor de gestionare a deseurilor municipale, varianta 
optima din punct de vedere al costurilor de operare si eficientei in realizarea tintelor 
propuse, va fi realizata prin acest proiect. 
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7. CALCULUL CAPACITĂŢILOR NECESARE PENTRU 
GESTIONAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE  

 
Pornind de la datele situaţiei actuale referitoare la deşeurile municipale în judeţul 

Alba şi având în vedere obligaţiile ce decurg din legislaţia de protecţie a mediului, se 
apreciază că este necesar un efort considerabil pentru realizarea obiectivului principal de 
a se ajunge la implementarea unui sistem modern de management al deşeurilor. Este 
necesar ca acesta să fie aprobat ca un sistem integrat de colectare, sortare, transport, 
valorificare şi depozitare a deşeurilor. În acest scop sunt necesare importante eforturi 
materiale. Se impune, de asemenea, instituirea unui mecanism eficient de control, cu 
sancţionarea drastică a abaterilor, dar şi cu măsuri stimulative şi acţiuni educative la 
toate nivelurile. 
 Obiectivul propus urmează a se realiza etapizat, în funcţie de importanţa problemelor 
şi de posibilităţile efective de realizare a lucrărilor şi acţiunilor necesare, avându-se în 
vedere atât aspectele materiale, cât şi aspectele sociale implicate. Prin conlucrarea 
eficientă a administraţiei publice locale de la nivelul întregului judeţ în sprijinirea realizării 
şi aplicării unui plan integrat de management al deşeurilor urbane se estimează că în 
numai trei ani, se pot realiza principalele lucrări şi activităţi care se propun, astfel încât, în 
această perioadă de timp relativ scurtă, judeţul Alba să poată implementa un sistem 
modern de gestionare a deşeurilor urbane.  
Pe lângă efectele benefice directe ale Planului judeţean de gestionare a deşeurilor 
asupra factorilor de mediu şi a sanătăţii populaţiei, acesta va avea un efect pozitiv asupra 
revigorării economice şi va deschide posibilităţi noi de dezvoltare a turismului in judeţul 
Alba. 

 

7.1 COLECTARE SI TRANSPORT 
 

7.1.1. Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare 
 
În anul 2005, gradul de acoperire cu servicii de salubritate în judeţ,  a fost de 43 %, cu 74 % 
în mediul urban şi 13 % în mediul rural.  
 

Tabel   7.1     Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubritate 

Grad de acoperire cu servicii de salubritate (%)   
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Alba           
  total 41 44 45 46,5 48 51 
  mediul urban 63 68 69 71 74 78 
  mediul rural 10 12 12 12,5 13 15 

 
Tabel 7.2  Populaţie deservita 2005-2006-2007 
An 2005 2006 2007 
 Populaţie 

total 
Populaţie 
deservită 

Grad de 
acoperire 

% 

Populaţie 
total 

Populaţie 
deservită 

Grad de 
acoperire 

% 

Populaţie 
prognoză 

Populaţie 
deservită 

Grad de 
acoperire 

% 
Urban 221.339 163.378 74 220.317 171.479 78 219.334 175.390 80 

 
Rural 160.232 20.134 13 158.297 23.770 15 157.413 47.300 30 

 
Total 381.571 183.512 48 378.614 195.249 51 376.747 222.690 59 
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 Sursa: APM-Alba, din raportările statistice ale agenţilor de salubritate şi administraţiei locale   
 
 
Conform datelor prezentate în Capitolul 2 – Situaţia existentă, în anul 2006 , 51 % din 
populaţia judeţului Alba ( 195.249 locuitori)  este deservită de servicii de salubritate, din care 
: 
 

 Urban 171.479 locuitori 
 Rural  23.770 locuitori 

 
Populaţia nedeservita la finele anului 2006 este de 183.365 locuitori, din care: 

 Urban 48.838  locuitori 
 Rural 134.527 locuitori 

 
Obiectivul privind colectarea deşeurilor prevede ca în anul 2009 întreaga populaţie din 
mediul urban şi minim 90 % din populaţia mediului rural va fi deservită de servicii de 
salubritate. 
 
În tabelul de mai jos se prezintă numărul populaţiei nou deservite cu servicii de salubritate 
prin proiectele identificate la nivelul judetului. 

Tabel 7-3 Populaţie nou deservită de servicii de salubritate prin proiecte 

Proiecte in 
derulare 

Populaţie nou deservită prin  Judeţ 

Surse 
finantare 

Populaţie 
nedeservită în 
prezent, 2006 Proiecte in 

derulare 
Sisteme 

integrate
 
Alba 183.365

 
60.000 123.365

-din care:  
-Statie transfer 
Aiud 

PHARE-CES-
2003 

20504 

-Statie transfer 
Abrud 

PHARE-
CES-2003 

4.245 

-Statie de 
transfer Zlatna 

M.M.D.D-
Banca 
Mondiala 

9021 

Statie de 
transfer 
Sohodol 

Ordonanta 7 
/2006 
Buget Stat 

16230 

 
 
Din analiza datelor rezultă următoarele: 
 

o In anul 2006 populatia deservita de servicii de salubritate este de 195.249 
locuitori . 

o Prin Proiectele aflate in derulare , populatia nou deservita va fi de cca. 60 000 
locuitori, 

o Prin Sistemul integrat de Management deseuri pentru judetul Alba , aflat in  
curs de desfasurare de către Asistenţa Tehnică pe Masura ISPA 
2005/RO/16/P/PA/001-05 şi finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, se va asigura acoperirea cu servicii de salubritate a mediului urban 
in proportie de 100 % si rural 90 %. 
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o  Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară “Salubris Alba”, va concesiona prin 
selecţie în cadrul procesului de licitaţie publică  operatorul sau  operatorii ce 
vor colecta deşeurile la nivelul întregului judeţ. 

 

7.1.2.        Colectarea selectivă a materialelor reciclabile 
 
Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje  
 
Pentru stabilirea populaţiei care trebuie să colecteze selectiv în vederea atingerii ţintelor s-a 
ţinut seama de următoarele: 
 cantităţile totale necesare a fi valorificate/reciclate pentru atingerea ţintelor (Tabel nr.7.4) 

,  
 distribuţia între sectorul industrial/comercial şi populaţie a cantităţilor generate din fiecare 

tip de material de ambalare Cap.4 Prognoza  (Tabelele 4.10-de la populaţie si 4.12-de la 
industrie, comert si institutii); 

 
 Obligaţia legală a operatorilor economici (industrie, comerţ, instituţii) de a asigura 

reciclarea/valorificarea întregii cantităţi de deşeuri de ambalaje generate (art. 20 al HG 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje). În calcul s-a 
considerat că pentru hârtie şi carton, plastic, sticlă şi metale 95 % din cantitatea generată 
este predată în vederea reciclării. În ceea ce priveşte lemnul, s-a considerat că se 
încredinţează spre reciclare: pentru perioada 2003-2009 10 % din cantitatea generată; 
pentru 2010 – 12 %, pentru 2011 – 15 %; pentru 2012 – 20%, pentru 2013 – 30 %. 
Restul până la 95 % se consideră că se valorifică energetic; 

 
 diferenţa până la cantitatea necesară pentru atingerea ţintelor se va colecta selectiv de la 

populaţie; 
 Colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat (individual, 

prin puncte de colectare sau prin predare la centre de colectare) pentru a asigura 
cerinţele minime de calitate impuse de reciclatori.  

 Restul materialelor reciclabile (plastic, sticlă, metal) se pot  colecta diferentiat pe fiecare 
fractiune sau  nediferenţiat , dar separat de fracţia umedă, existând posibilitatea la nivelul 
fiecărei comunităţi locale de a stabili modalitatea concretă de colectare (în saci, pubele 
sau puncte de colectare, pe tip de material sau amestecate cu sortare ulterioară). 

 
Determinarea ariei de acoperire cu colectare selectivă s-a realizat astfel: 
 până în anul 2008: 

o pentru colectarea selectivă a hârtiei şi cartonului - numărul populaţiei a fost 
determinat în funcţie de ţintele de reciclare din planul de implementare; 

o pentru restul materialelor – numărul populaţie care trebuie să colecteze selectiv 
este stabilit ca valoare maximă a populaţiei care asigură îndeplinirea ţintelor 
pentru fiecare material. Materialul care necesita numarul cel mai mare de 
populatie care trebuie sa colecteze selectiv este plasticul.  

o după 2008 - întrucât creşterea anuala a obiectivului global este mai mare decât  
creşterea ţintelor minime pe material, se impune creşterea mai ridicată a ariei de 
acoperire cu colectare selectivă, după cum urmează: 

o pentru colectarea selectivă a hârtiei şi cartonului - o creştere anuală cu 15 % a 
populaţiei care trebuie să colecteze selectiv; 

o pentru restul materialelor - s-a urmărit uniformizarea treptată a  colectării selective 
pentru toate tipurile de material (populaţia care colectează selectiv hârtia să 
participe la colectarea selectivă a tuturor celorlalte fracţii). 

 
Conform acestor estimări, in judetul Alba: 

 în anul 2008 trebuie să fie valorificată o cantitate totală de circa 13.600 to deşeuri de 
ambalaje (cca. 40 %), din care trebuie reciclată o cantitate minimă de circa 11.200 to,  
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 în anul 2011 o cantitate de circa 22.000 to deşeuri de ambalaje trebuie valorificată 
(cca. 50 %), din care circa 19.200 to trebuie reciclată, 

  iar în anul 2013 cantitatea totală care trebuie valorificată este de minim 28.600 to 
(circa 60 %), din care minim 26.200 to  trebuie reciclate.  

7.1.3. Statii de transfer 
 

In categoria sistemelor care pot fi incluse in etapa de transport a deseurilor sunt si statiile de 
transfer. Acestea sunt locuri special amenajate in care deseurile sunt colectate si transferate 
apoi in alte vehicule de transport de capacitate mai mare, acest fapt micsorand costul de 
transport si reducand necesitatea de a construi multiple depozite, fapt care este foarte 
costisitor. 

 
Un numar de 4 Statii de transfer sunt in curs de execuţie in baza -  proiectele aflate in curs 
de implementare :Aiud, Abrud, Zlatna si Sohodol  .In anexa sunt prezentate proiectele. 
Referitor la obtinerea finantarii privind Statia de transfer aferenta orasului Baia de Aries a fost 
depus proiect pe Programul PHARE 2005% CES, proiect ce se afla in curs de evaluare. 
 
  Proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Alba”, aflat in curs de desfasurare 
de către Asistenţa Tehnică pe Masura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-05 şi finanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, la faza de Master Plan a prevazut a se realiza inca 2 
statii de transfer la Blaj si Sebes. Fata de aceasta propunere Consiliul judetean Alba a 
solicitat ca in acest proiect sa fie cuprinse pe langa statiile de transfer de la Blaj si Sebes 
inca 2 statii de transfer pentru orasele Cugir si Ocna Mures.   

  
7.2.  TRATAREA SI VALORIFICAREA DESEURILOR  
 
7.2.1. Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje 
 
Ţinând cont de : 

 Obligaţia legală a operatorilor economici (industrie, comerţ, instituţii) de a asigura 
reciclarea/valorificarea întregii cantităţi de deşeuri de ambalaje generate  şi  

 
 Cunoscând populaţia care trebuie să colecteze selectiv în vederea atingerii ţintelor 

privind deşeurile de ambalaje , 
 

 A fost determinată cantitatea de deşeuri de ambalaje ce urmează a fi colectată în 
vederea reciclării.  

 
 

Tabel 7.4 Cantităţi de deşeuri de ambalaje necesar a fi  colectate selectiv de la                            
populaţie şi industrie, comerţ şi instituţii în vederea atingerii tintelor de reciclare si 
valorificare 

Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hârtie + Carton 3.762 4.168 4.804 5.140 5.500 5.885 6.297 6.738
Plastic 687 920 1.082 1.263 1.577 1.928 2.321 3.105
Sticlă 1.357 1.521 2.367 3.007 3.726 4.349 5.235 6.224
Metale 1.008 1.119 1.527 1.634 1.748 1.870 2.001 2.141
Lemn 142 190 285 392 559 748 800 857
Total reciclare 
(valorificare  
materială) 7.705 8.878 11.196 13.795 16.314 19.119 22.236 26.172
Total valorificare 
(val.materială + 
energetică) 9.483 10.781 13.571 16.336 18.645 22.028 25.349 28.551
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Capacităţile de reciclare estimate a fi necesare la nivelul judeţului sunt următoarele: 
 hârtie şi carton: 5.000 t în anul 2008 -  7.000 t în anul 2013; 
 plastic: 1.100 t în anul 2008 -  3.500 t în anul 2013; 
 sticlă: 2.500 t în anul 2008 -  6.500 t în anul 2013; 
 metale: 1.600 t în anul 2008 -  2.200 t în anul 2013 . 

 
Capacităţile de reciclare existente în prezent la nivelul regiunii sunt: circa 80.000 t pentru 
hârtie şi carton; 20.000 t pentru sticlă; 3.000 t pentru plastic si 3.000 t pentru metal, deci ele 
acoperă capacităţile de reciclare necesare judeţului.  
La nivelul judeţului  trebuie să se asigure  capacităţile de sortare necesare. 
 
Colectarea selectivă a  deşeurilor de ambalaje de la INDUSTRIE, COMERT SI 
INSTITUTII  
 obligaţia legală a operatorilor economici (industrie, comerţ, instituţii) de a asigura 

reciclarea/valorificarea întregii cantităţi de deşeuri de ambalaje generate (art. 20 al HG 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje). În calcul s-a 
considerat că pentru hârtie şi carton, plastic, sticlă şi metale 95 % din cantitatea generată 
este predată în vederea reciclării. În ceea ce priveşte lemnul, s-a considerat că se 
încredinţează spre reciclare: pentru perioada 2003-2009 10 % din cantitatea generată; 
pentru 2010 – 12 %, pentru 2011 – 15 %; pentru 2012 – 20%, pentru 2013 – 30 %. 
Restul până la 95 % se consideră că se valorifică energetic; 

 
Tabel 7.5 Cantităţi de deşeuri de ambalaje necesar a fi  colectate selectiv de la                             
industrie, comerţ şi instituţii în vederea reciclării 

Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hârtie + Carton 1999 2139 2288 2449 2620 2803 3000 3210
Plastic 1188 1271 1360 1455 1557 1666 1783 1908
Sticlă 2658 2844 3043 3256 3483 3727 3988 4267
Metale 794 849 909 973 1041 1113 1191 1275
Lemn 356 380 407 436 559 748 1067 1713
Total reciclare 
(valorificare  materială) 6994 7483 8007 8568 9261 10059 11029 12373
 

 
 
 Colectarea selectivă a  deşeurilor de ambalaje de la populaţie  
 

Tabel 7.6    Cantităţi de deşeuri de ambalaje necesar a fi  colectate selectiv de la                        
populatie în vederea reciclării 

 
Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hârtie + Carton 1764 2029 2516 2692 2880 3082 3298 3528
Plastic 20 262 539 1197
Sticlă 242 622 1247 1957
Metale 214 269 618 661 707 757 810 867
Lemn   
Total reciclare 
(valorificare  materială) 1978 2288 3134 3353 3849 4723 5894 7549
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Pentru stabilirea populaţiei care trebuie să colecteze selectiv în vederea atingerii ţintelor s-a 
ţinut seama de următoarele: 
 cantităţile totale necesare a fi valorificate/reciclate pentru atingerea ţintelor,  
 distribuţia între sectorul industrial/comercial şi populaţie a cantităţilor generate din fiecare 

tip de material de ambalare; 
 obligaţia legală a operatorilor economici (industrie, comerţ, instituţii) de a asigura 

reciclarea/valorificarea întregii cantităţi de deşeuri de ambalaje generate (art. 20 al HG 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

 diferenţa până la cantitatea necesară pentru atingerea ţintelor se va colecta 
selectiv de la populaţie; 

 
Colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat (individual, prin 
puncte de colectare sau prin predare la centre de colectare) pentru a asigura cerinţele 
minime de calitate impuse de reciclatori.  
 
Restul materialelor reciclabile -plastic, sticlă, metal- se colectează atat separat cat si 
nediferenţiat, dar separat de fracţia umedă, existând posibilitatea la nivelul fiecărei comunităţi 
locale de a stabili modalitatea concretă de colectare (în saci, pubele sau puncte de colectare, 
pe tip de material sau amestecate cu sortare ulterioară). 
 
Pentru calculul populaţiei reale care trebuie să colecteze selectiv s-a considerat ca până în 
anul 2008 rata de recuperare de 0,6, pentru perioada 2009-2010 rata de recuperare este 
0,7, iar pentru perioada 2011-2013 este de 0,8. 
 

Tabel   7.7  Populaţia care trebuie inclusă în colectarea selectivă a  materialelor 
reciclabile- judeţ Alba 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Populaţie ideală care 
trebuie să colecteze selectiv 
hârtia şi cartonul 

146.137 168.008 165783 166.552 165.483 164.412 163.343

Populaţie ideală care 
trebuie să colecteze selectiv  
plastic, sticlă, metal 

51.757 110.160 108701 109.205 108.504 107.802 120.923

Populaţie reală care trebuie 
să colecteze selectiv hârtia 
şi cartonul 

250000 283333 242857 242857 212500 212500 250000

Populaţie reala care trebuie 
să colecteze selectiv plastic, 
sticlă, metal 

100000 183.333 157143 157143 150000 187500 212500

Ponderea populaţie care 
trebuie să colecteze 
selectiv hârtie şi carton (%) 

44 67  68

Ponderea populaţie care 
trebuie să colecteze 
selectiv plastic, sticlă şi 
metal (%) 

30 55  63

 
În vederea atingerii ţintelor de reciclare a deşeurilor de ambalaje: 

        in anul 2008  - peste 44 % din populaţia judeţului trebuie să colecteze selectiv 
deşeurile de hârtie şi carton fie individual, fie prin puncte sau centre de colectare. 
Atingerea ţintei de reciclare totală şi a ţintelor pentru plastic, sticlă şi metal se va realiza în 
condiţiile în care circa 30 % din populaţia judeţului va colecta separat aceste tipuri de 
materiale; 
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        în anul 2011 – circa 67 % din populaţia judeţului  trebuie să colecteze selectiv 
deşeurile de hârtie şi carton fie individual, fie prin puncte sau centre de colectare. Atingerea 
ţintei de reciclare totală şi a ţintelor pentru plastic, sticlă şi metal se va realiza în condiţiile în 
care circa 55 % din populaţia judeţului va colecta separat aceste tipuri de materiale; 
       în anul 2013 – circa 68 % din populaţia judeţului trebuie să colecteze selectiv 

deşeurile de hârtie şi carton fie individual, fie prin puncte sau centre de colectare. Atingerea 
ţintei de reciclare totală şi a ţintelor pentru plastic, sticla şi metal se va realiza în condiţiile în 
care circa 63 % din populaţia judeţului va colecta separat aceste tipuri de materiale. 

 

Cunoscând populaţia care trebuie să colecteze selectiv în vederea atingerii ţintelor privind 
deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de obligaţia legală a operatorilor economici (industrie, 
comerţ, instituţii) de a asigura reciclarea/valorificarea întregii cantităţi de deşeuri de ambalaje 
generate a fost determinată cantitatea de deşeuri de ambalaje ce urmează a fi colectată în 
vederea reciclării. S-a considerat că pentru hârtie şi carton, plastic, sticlă şi metale 95 % din 
cantitatea generată de industrie, comerţ şi instituţii este predată în vederea reciclării, iar in 
ceea ce priveşte lemnul, se va recicla o cantitate care să asigure atingerea ţintelor, restul 
cantităţii (20.000 – 30.000 t/an) fiind valorificată energetic. 

Tabel 7-8 Cantităţi de deşeuri de ambalaje colectate selectiv de la populaţie şi 
industrie, comerţ şi instituţii în vederea reciclării 

Cantitate (tone) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hârtie şi carton 4168 4804 5140 5500 5885 6297 6738 
Plastic 920 1082 1263 1577 1928 2321 3105 
Sticlă 1521 2367 3007 3726 4349 5235 6224 
Metale 1119 1527 1634 1748 1870 2001 2141 
Lemn 190 285 392 559 748 800 857 
Total 8878 11196 13795 16314 19119 22236 26172 

 
Capacităţile de reciclare estimate a fi necesare la nivelul judeţului sunt următoarele: 
 hârtie şi carton: 5.000 t în anul 2008 -  7.000 t în anul 2013; 
 plastic: 1.100 t în anul 2008 -  3.500 t în anul 2013; 
 sticlă: 2.500 t în anul 2008 -  6.500 t în anul 2013; 
 metale: 1.600 t în anul 2008 -  2.200 t în anul 2013 . 

 
Capacităţile de reciclare existente în prezent la nivelul regiunii sunt: circa 80.000 t pentru 
hârtie şi carton; 20.000 t pentru sticlă; 3.000 t pentru plastic si 3.000 t pentru metal.  
 
Staţii de sortare 
 
La nivelul judetului , trebuie să se asigure şi capacităţile de sortare necesare. Calculul 
capacităţilor va fi realizat în cadrul studiilor de fezabilitate în funcţie de metoda de colectare 
selectivă aleasă. 
 
7.2.2. Tratarea deşeurilor biodegradabile municipale 
 
Conform datelor prezentate în subcapitolul 4.5.1 cantitatea de deşeuri biodegradabile 
municipale ce trebuie redusă la depozitare în anul 2010 este de circa 20.703 t, iar în anul 
2013 de circa  43.000 t.  
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Tabel 7.9  Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 

 1995 2010 2013 
1.  Cantitate generată de deşeuri 
biodegradabile municipale (tone) 

85.972 85.182 
 

85.921 
 

2.  Cantitate maximă de deşeuri 
biodegradabile municipale care poate fi 
depozitată (tone) 

 
64.479 42.986 

3.  Cantitate de deşeuri biodegradabile 
municipale ce trebuie redusă de la 
depozitare  ( 3 = 1 – 2) (tone) 

 
20.703 42.935 

 
o O cantitate de 5500 t în anul 2010, respectiv  7.000 t în anul 2013 este reprezentată de 

deşeurile de hârtie, carton şi lemn care vor fi colectate selectiv în vederea 
reciclării/valorificării, ele fiind reduse la depozitare . 

 
o Deşeurile verzi din grădini, parcuri, cimitire şi pieţe vor fi colectate selectiv şi compostate, 

pentru acestea estimându-se o cantitate de 5.000 t în anul 2010 şi 5.000 t în anul 2013. 
 
o Compostare individuala in gospodariile populaţiei din mediul rural şi urban –case 

,cca.10000 tone. 
 
Pentru anul 2010 se estimează ca atingerea ţintei se va realiza prin promovarea compostării 
individuale şi prin colectarea separată a deşeurilor biodegradabile, în special în mediul rural, 
şi compostarea acestora, în cea mai mare parte pe platforme de compostare săteşti, 
cca.10000 to. 
 
Pentru anul 2013,  se estimează o creştere a cantităţii de deşeuri biodegradabile colectate 
selectiv în vederea compostării. Întrucât cantitatea ce trebuie redusă la depozitare este 
mare,este necesar promovarea de  investiţii de  compostare de cca. 45.000 tone la nivelul 
judetului (varianta 1)   
 
Intrucat cantitatea de deseuri biodegradabile care trebuie colectate selectiv este foarte mare 
si trebuie aplicata la cca. 80 % din populatia judetului , consideram ca trebuie avuta in 
vedere reducerea cantitatii de deseuri bidegradabile la depozitare si prin alte metode de 
tratare decât compostarea.  
Ţinând seama de practica existentă la nivel european, precum şi de prevederile Planului 
Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi a studiilor de pre-fezabilitate şi master planurile 
realizate în judeţe, se apreciază că tehnica cea mai probabilă care va fi utilizată este tratarea 
mecano-biologică-eventual la nivel regional. 
 

7.3.    Depozitarea deşeurilor 
 
La nivelul judeţului  există în prezent un număr de 11 depozite urbane neconforme, care 
urmează să-şi sisteze activitatea conform HG 349/2005. 
 
 În hărţile alăturate sunt prezentate depozitele neconforme care acceptă deşeuri la 
depozitare în prezent, la sfârşitul anului 2010 şi la sfârşitul anului 2013. 
 
Prin proiectele identificate la nivelul judeţului  se estimează realizarea: 
 
 1 depozit zonal în judeţul Alba – 2013. 
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Ţinând seama de situaţia existentă şi de proiectele identificate la nivelul judeţului rezultă 
următoarele: 
 

 Realizarea unui sistem tranzitoriu până la implementarea sistemelor integrate de 
gestionare a deşeurilor, care să asigure transportul şi eliminarea deşeurilor din 
zonele în care este sistată depozitarea în depozitele neautorizate - judeţul Alba 

 
 Asociatia Salubris Alba, va hotărî  asupra sistemului tranzitoriu , respectand HG 

349/2005. 
 

 Realizarea depozitului  zonal în cadrul sistemelor integrate de gestionarea 
deşeurilor pentru judeţul  Alba – termene 2012, 2013. 

 
În cele ce urmează se prezintă două fluxuri de deşeuri estimate pentru Judeţul Alba în anii 
2010 (o variantă) şi 2013 (doua variante). 
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Figura 7-1 Harta depozite - situatia existenta 
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Figura 7-2 Harta depozite neconforme - sfarsitul anului 2010 
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Figura 7-3 Harta depozite neconforme - sfarsitul anului 2013 
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8. EVALUAREA COSTURILOR 
 
 

8.1    INTRODUCERE 
 
 Costurile propuse pentru investitiile asociate serviciilor de gestionare a deseurilor au 
fost extrase din mai multe surse. Stabilirea costurilor are foarte mare legatura cu experienta 
acumulata in cadrul proiectelor implementate in Romania, cat si cu experienta acumulata in 
ceea ce priveste estimarea costurilor instalatiilor si al echipamentului de gestionare a 
deseurilor, in corelatie cu proiectele internationale. 
 
 Trebuie mentionat ca exista totusi o rezerva destul de mare in ceea ce priveste nivelul 
exact al costurilor asociate investitiilor propuse. In prezent, in cadrul Planului Judetean de 
Gestionare a Deseurilor, la nivelul de analiza dat, nu exista informatie inca precisa cu privire 
la amplasamentul tuturor capacitatilor noi (depozite, statii de transfer, sortare, compostare, 
etc.). Din acest motiv nu este posibil sa se realizeze estimari ale costurilor in functie de 
conditiile amplasamentului (conditiile specifice ale amplasamentului pot avea un impact 
semnificativ asupra costurilor de investitii, mai ales asupra investitiilor pentru depozitele de 
deseuri, transportului etc.). Costurile de operare sunt si ele influentate de locatiile si 
amplasamentul noilor facilitati. 
 
Un nivel mai crescut de siguranta in privinta estimarii costurilor va putea fi atins in faza 
ulterioara perioadei de planificare, corelat cu documentatia tehnica elaborata de 
Asistenta Tehnica pentru pregatirea proiectului de investitii “Managementul integrat al 
deseurilor in judetul Alba” (Master Plan, Studiul de fezabilitate, Analiza economico – 
financiara, Analiza institutionala, Evaluarea impactului asupra mediului, Formularul 
de aplicatie, Alte acorduri si autorizatii, Planul de achizitii si documentele de licitatie) 
acompaniat de schita conceptuala si detaliata a amplasamentului, cat si de 
caracteristicile particulare ale instalatiilor. 
 
In etapa prezenta a procesului de planificare, costurile pentru investitii se bazeaza pe media 
totala a costurilor diverselor instalatii si a diferitelor tipuri de echipamente ce vor fi 
achizitionate. 
 
Pentru estimarea costurilor au fost utilizate mai multe rapoarte si studiicare ofera informatii 
recente cu privire la sectorul gestiunii deseurilor din Romania, din care mentionam 
urmatoarele: 
 

- Memorandul de Finantare a ISPA intre UE si Romania, pentru programele de 
gestionare a deseurilor; 

- Master planurile pentru gestionarea deseurilor elborate in 2005 – 2006 pentru Bistrita 
Nasaud, Giurgiu, Harghita – Covasna, Maramures si Vrancea1; acestea ofera costuri 
unitare pentru investitii si cheltuieli de intretinere si operare (I&O) pentru un numar de 
activitati. 

- RAPORT FINAL, Asistenta Tehnica pentru Elaborarea Evaluarii Costului de Mediu si 
al Planului de Investitii, Proiectul PHARE RO 0107.15.03, realizat de un consortiu 
format din: Eptisa Internacional, Regional Environmental Center etc. Din 29 
septembrie 2005. 
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1 Acesteplanuri au fost realizatein cadrul Asistentei Tehnice pentru pregatirea proiectului din 
domeniul deseurilor, Romania Europeaid/119085/D/SV/ROMANIA de catre Royal 
Haskoning/ERM si consortiul I Group. 
 
In mod suplimentar, cu privire la costurile standard unitare, au fost consultate un numar de 
alte surse de date identificate in cadrul altor programe internationale de investitii in 
gestionarea deseurilor, dintre care: 

- „Costurile gestionarii municipale a deseurilor in UE”, firma consultanta fiind Eunomia, 
reprezentand Ecotec. Acest raport ofera informatii cu privire la evolutia preturilor 
gestionarii deseurilor in tarile UE15 pentru anul 2001 pentru toate fazele ciclului de 
gestionare a deseurilor; 

- Estimarile costurilor statiilor pentru reciclare/sortare si transfer, regasite in Cadrul 
Economic Legislativ care promoveaza reciclarea D. Hogg si J Hummel (2002); 

- Estimari ale costurilor pentru statii de tratare bio-mecanice (BMT) gasite in VITO 
(2001) Vergelijkning van Verwerkingsscenario Voor Rest fractie van HHA en 
Nietspecifiiek Categorie II Bedrijfsafval, Eindrapport. 

 
Pana la aprobarea Master Planului privind gestionarea deseurilor in judetul Alba, o 

sursa utila pentru estimarea costurilor pentru investitiii o reprezinta Master planurile 
pentru Gestionarea deseurilor elaborate pentru Bistrita Nasaud, Giurgiu, Harghita – 
Covasna, Maramures si Vrancea. Aceasta sursa ofera avantajul de a oferi numeroase 
informatii recente, cu aplicabilitate locala, in privinta costurilor unitare pentru investitii si a 
costurilor pentru operare. Master planurile au fost recent aprobate, in vara anului 2006, iar 
estimarile costurilordesi nu sunt suficient de precise si detaliatepar sa fie indeajuns de clare 
pentru planificarea judeteana. Master planurile ofera estimatii ale costurilor bazate pe 
categorii de costuri unitarea pentru o serie de activitati de gestionare a deseurilor – costuri 
pe persoana deservita sau costuri pe tona. 
 
La sursele de mai sus se adauga estimarile realizate de experti in gestiunea deseurilor, 
folosindu-se experiecta acumulata din participarea la proiecte internationale. 
 
Criteriul de structurare a sumelor rezultate, in functie de costurile unitare pentru investitii, 
operare si intretinere sunt prezentate in Tabelul 8-1. 
 
8.2.   COSTURILE INVESTITIILOR REGIONALE DE GESTIUNEA DESEURILOR 
 
Propunerile pentru investitiile gestionarii deseurilor sunt detaliate in Capitolul 7. Clasa de 
investitii din cadrul fiecarei categorii majore de servicii de gestiune a deseurilor (colectare, 
transport, tratare, etc. este rezumata si prezentata in Tabelul 8-2. 
 
Tabelul 8-2 Rezumatul costurilor investitiilor pentru Regiunea 7 (2007 – 2013) 

Elemente componente Observatii Unitati Pret unitar 
Euro 

TOTAL 
1000 Euro

Colectare/transport     
     
Containere/recipienti  53497  5648 
Eurocontainer 1 m3  9332 400 3733 
Container 120 litri  14452 40 578 
Container 240 litri  29713 45 1337 
     
Echipament Colectare  31  5150 
Vehicule de colectare 14 m3 30 165000 4950 
Vehicule speciale (cu sistem 
de ridicare) 

 1 200000 200 
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Infrastructura     
     
Statii de Transfer 425,000 

capacitate – 
275000 finantate 

anterior 

17 100.000 600 

     
Statii de sortare/tratament  18  18.398 
Statii de Sortare 75500 t capacitate 7 20,48/tona 717 
Instalatii TMB 200000 t 

capacitate 
4 80,0/tona 16.000 

     
Platforma compost 71.050 t 

capacitate 
7 33,63/tona 1.682 

     
Depozite noi    51.150 
Depozit 1  2 9,3/tona 18600 
Depozit 2  1 9,3/tona 18600 
Depozit 3  3 9,3/tona 13950 
     
Inchidere depozite vechi 136 ha  150.000 

/hectar 
20.400 

     
TOTAL COST INVESTITII    101.346 
 
 
8.3. SUPORTABILITATE 
 
Gestionarea deseurilor va avea implicatii tarifare pentru consumatorii finali. Impactul precis al 
tarifelor asupra consumatorilor trebuie determinat prin studii de fezabiliatae, prin proiecte 
particulare si programe de investitii (tinand cont de caracterul particular al instalatiilor pentru 
tratare/depozitare si transfer, acolo unde este cazul). 
 
Preocuparea generala fata de sistemele de gestionare a deseurilor este aceea ca 
acestea sa ofere servicii accesibile tuturor beneficiarilor, mai ales consumatorilor din 
gospodarii. Din motivul prezentat mai sus nu se pot determina implicatiile particulare 
ale aplicarii tarifelor in cadrul judetului. Este posibil sa se realizeze o evaluare 
generala a disponibilitatii de plata, dupa implementarea sistemelor propuse pentru 
investitii. 
 
Scopul analizei disponibilitatii de plata la nivel de judet este acela de a determina nivelul 
sumelor ce pot fi suportate de populatie pentru plata serviciilor de gestiune a deseurilor. 
 
Disponibilitatea de plata se refera la capacitatea beneficiarilor serviciilor de gestionare a 
deseurilor de a plati aceste servicii fara a pune in pericol abilitatea persoanelor/familiilor de 
a-si satisface nevoile personale esentiale (alimente, locuire, sanatate, incalzire). Este 
important sa se identifice abilitatea de plata a beneficiarilor pentru acoperirea tarifelor 
serviciilor de gestiune a deseurilor (solvabilitatea clientului). In aceasta analiza s-a folosit un 
indicator al solvabilitatii pentru a aprecia daca veniturile populatiei sunt suficiente pentru a 
suporta cresterea costurilor pentru serviciile privind gestiunea deseurilor, fara a prejudicia in 
mod serios bugetul familiei. O gospodarie se considera a fi incapabila de plata serviciilor, 
cand ar necesita o reducere semnificativa a bugetului dedicat altor bunuri si servicii. 
 
Conform standardelor pentru gestionarea deseurilor, nivelul acceptabil de suport al 
serviciilor pentru gestionarea deseurilor este de ~ 1,5% din venitul mediu al fiecarei 
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gospodarii – ex. costurile medii lunare pentru gestionarea deseurilor nu ar trebui sa 
depaseasca 1,5% din costurile medii lunare ale gospodariilor (unde costurile ar trebui sa 
acopere intregul ciclu al serviciilor de gestiune a deseurilor – colectare, transport, sortare, 
tratare si eliminare). Se specifica faptul ca desii un asemenea criteriu este util in dezvoltarea 
strategiei de gestionare a deseurilor, in formularea politicii de tarifare trebuie sa se tina cont 
de faptul ca venitul multor gospodarii este sub medie. Cu privire la dificultatea financiara in 
care se gasesc unele gospodarii cu venituri sub medie, de a suporta aceste costuri in raport 
cu veniturile proprii, se impune sa se prevada masuri de protejare. 
 
In tabelul urmator sunt prezentate costuri unitare pentru diferite tipuri de investitii 

Investitaia Nr. 
crt. 

Descriere Unit. 
Min Mediu Max 

Factori de influenta 

1. INVESTITII PENTRU 
COLECTARE SI 

TRANSPORT 

     

1.1. Investitii pentru 
colectare in zonele 

urbane 

     

1.1.1. Investitii pentru punctele 
de colectare (ingradirea 

zonelor pentru 
amplasarea 

containerelor) 

euro/pers
. 

5.20 6.35 7.50 Gradul de dispersare 
al populatiei, numarul 
persoanelor vizate de 
un punct de colectare, 

numarul locuitorilor 
din blocuri sau 
apartamente, 

frecventa de colectare
1.1.2. Investitii pentru 

containere (furnizarea de 
diferite tipuri de 

containere; marimea 
depinde de numarul de 

locuitori care folosesc un 
container, strategia de 
sortare la sursa, etc.) 

euro/pers
. 

0.70 1.35 2.00 Strategia si frecventa 
de colectare 

1.1.3. Investitii pentru 
echipamentele de 

colectare (furnizare de 
diferite tipuri de vehicule 

pentru colectare) 

euro/pers
. 

7.50 11.25 15.00 Strategia si frecventa 
de colectare, gradul 

de dispersare al 
gospodariilor, 

lungimea totala a 
strazilor de parcurs, 

distanta pana la 
punctele de destinatie 

(CGD sau statii de 
transfer) 

1.1.4. Investitii pentru centrele 
marginase (ingradirea 
zonelor, acoperite cu 
asfalt sau ciment, de 

marime medie) 

euro/pers
. 

1.00 1.50 2.00 Strategis de colectare, 
gradul de sortare la 

sursa, gradul de 
dispersare al zonelor 

urbane 
1.2. Investitii pentru 

colectare in zonele 
rurale 

     

1.2.1. Investitii pentru punctele 
de colectare (ingradirea 

zonelor pentru 
amplasarea 

euro/pers
. 

4.00 4.50 5.00 Gradul de dispersare 
a populatiei, numarul 
persoanelor vizate de 
un punct de colectare, 
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containerelor) numarul locuitorilor 
din blocuri sau 
apartamente, 

frecventa de colectare
1.2.2. Investitii pentru 

containere (furnizarea de 
diferite tipuri de 

containere; marimea 
depinde de numarul 

locuitorilor care folosesc 
un container, strategia de 

sortare la sursa, etc.) 

euro/pers
. 

0.70 0.85 1.00 Strategia si frecventa 
de colectare 

1.2.3. Investitii pentru 
echipamentele de 

colectare (furnizarea de 
diferite tipuri de vehicule 

pentru colectare) 

euro/pers
. 

2.60 4.20 5.80 Strategia si frecventa 
de colectare, gradul 

de dispersare al 
gospodariilor, 

lungimea totala a 
strazilor de parcurs, 

distanta pana la 
punctele de destinatie 

(CGD sau statii de 
transfer) 

1.3. Investitii pentru 
transport 

     

1.3.1.  Investitii pentru statiile de 
transfer (ingradirea 

zonelor pentru 
depozitare, cu rampa; 

vehiculele se vor folosi de 
aceasta rampa pentru a 

descarca deseurile in 
containere mai mari 
situate in apropierea 

rampei) 

euro/pers
. 

0.80 1.60 2.40 Frecventa de transfer, 
distanta pana la 
drumul principal, 
caracteristicile 

amplasamentului, 
distanta pana la sursa 

de electricitate) 

1.3.2. Investitii pentru 
echipamentele de 

colectare (furnizarea de 
echipamente cu 

capacitate mare de 
transport) 

euro/pers
. 

5.00 10.00 15.00 Frecventa de transfer, 
distanta de la statia 
de transfer la CGD, 
starea drumurilor 

2. INVESTITII PENTRU 
CENTRUL DE 

GESTIONARE A 
DESEURILOR (CGD) 

     

2.1. Pregatirea platformei 
tehnologice 

     

2.1.1. Investitie pentru 
construirea unui drum de 
acces la instalatie, 
dimensionat pentru 
vehicule de colectare cu 
capacitate mare care 
merg la CGD) 

Euro/m2 40.00 50.00 60.00 Acces existent, 
topologia terenului 

2.1.2. Investitie pentru 
alimentare cu apa 

(conectarea la reteaua de 

Euro/m2 35.00 37.50 40.00 Distanta pana la cea 
mai apropiata sursa 
de apa disponibila, 
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apa) topologia terenului 
2.1.3. Investitie pentru sursa 

proprie de pa (constructia 
proprie retele de 

colectare a apei si a 
sistemului de alimentare 

cu apa) 

Euro/unit. 25,000 32,500 40,000 Disponibilitatea 
surselor de paa 

freatica, adancimea 

2.1.4. Investitie pentru 
conectare la sistemul de 
canalizare (conectarea la 

sistemul existent de 
canalizare) 

Euro/m 60.00 70.00 80.00 Distanta pana la cea 
mai apropiata 
conexiune la 

canalizare/emisarul 
natural, topologia 

terenului 
2.1.5. Investitie pentru 

conectarea la reteaua 
electrica de tensiune 

medie 

Euro/m 60.00 65.00 70.00 Distanta pana la cea 
mai apropiata sursa 
de electricitate de 
tensiune medie, 

topologia terenului 
2.1.6. Investitie pentru punctul 

de transformare 
(construirea unui 

transformator pentru 
scaderea tensiunii) 

Euro/CG
D 

25,000 27,500 30,000 Puterea instalata a 
CGD 

2.2. Investitie pentru 
tratarea mecano - 

biologica 

     

2.2.1. Investitie pentru statia de 
sortare (construirea unei 
instalatii care sa includa 
un separator magnetic si 

un dispozitiv pentru 
balotare, curea 

transportoare, sortare 
automata, etc.)  

Euro/t 30,000 55,000 80,000 Disponibilitatea 
amplasamentului, 

tehnologia propusa, 
conditii climaterice, 

strategia de colectare 

2.2.2. Investitie pentru zona de 
compostare (construirea 

unei instalatii de 
compostare 

aeroba/anaeroba si 
dotarea acesteia cu 
diferite echipamente 

mecanice: maruntitor, 
curea transportoare, etc.) 

Euro/t 15,000 16,500 18,000 Disponibilitatea 
locatiei, tehnologia 
propusa, conditiile 

climatice, strategia de 
colectare 

2.2.3. Investitie pentru 
echipamentele de tratare 

mecano-biologica 
(furnizare de diferite 

echipamente; 
INCARCATOR PE FATA, 

STRUNG, ETC) 

EURO/PL
ANT 

1,000.
000 

1,150.0
00 

1,300,0
00 

Cantitati receptionate 

2.3. Investitie in depozitul 
de deseuri 

     

2.3.1. Investitie pentru 
organizarea 

amplasamentului 
(organizarea sapoaturilor 

Euro/m3 1.50 5.75 10.00 Conditiile topografice 
si geotehnice, 

prezenta si 
consistenta stratului 
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necesare pentru 
urmatorul depozit: 

modelare, completarea 
stratului de argila, diguri 

de protectie, etc) 

de argila, distanta 
pana la groapa de 

argila 

2.3.2. Investitie pentru izolatie 
(organizarea straturilor de 
izolare conform normelor 
tehnice: stratul de drenaj, 

geomembrana, etc.) 

Euro/m2 40.00 45.00 50.00 Topologia, tipul 
izolatiei 

2.3.3. Investitie pentru 
echipamente pentru 

depozit (furnizarea de 
diferite echipamente: 

buldozer, compactor, etc, 
pentru un flux de deseuri 

intrate de 350 t/zi) 

Euro/dep
ozit 

1,000,
000 

1,150,0
00 

1,300,0
00 

Cantitati receptionate 

2.3.4. Investitie pentru tratarea 
levigatului (construirea 
unei statii de epurare 

pentru levigatul provenit 
de la depozitul de 

deseuri) 

Euro/m2 100.00 150.00 200.00 Conditii de eliminare, 
optiuni tehnologice 

2.3.5. Investitie pentru 
echipamentele de 

monitorizare (construirea 
de puturi de monitorizare 
a calitatii apei freatice in 

aval si amonte de 
depozit) 

Euro/dep
ozit 

10,000 12,500 15,000 Topografia depozitului 
si a zonei 

inconjuratoare, 
conditiile geotehnice, 

cerintele APM 

2.4. Instalatii anexe pentru 
centrul de gestionare a 

deseurilor 

     

2.4.1. Investitie pentru cantar 
(construirea unui punct de 
receptie pentru a masura 
cantitatile receptionate) 

Euro/com
p.de gest. 

A 
deseurilor

40.00 45,020 90,000 Optiuni tehnologice 
selectate, capacitate 

2.4.2. Investitie pentru cladirea 
administrativa 

(construirea unei cladiri 
ce va fi folosita de 

personalul administrativ si 
de conducere; va include 

si un laborator) 

Euro/CG
D 

75,000 162,50
0 

250,00
0 

Conditiile topografice 
si geotehnice, dotarea 

laboratorului 

2.4.3. Investitie pentru statia de 
spalare (organizarea unui 

spatiu pentru spalarea 
vehiculelor care sosesc la 

depozit) 

Euor/CG
D 

25,000 27,500 30,000 Conditiile topografice 
si geotehnice, tipul de 

echipamente 

2.4.4. Investitie pentru etelierul 
de intretinere (aceasta 

cladire va fi folosita si ca 
spatiu pentru depozitarea 
echipamentului de lucru) 

Euro/CG
D 

70,000 85,000 100,00
0 

Conditiile topografice 
si geotehnice, tipul de 

echipamente 

3. INCHIDEREA 
DEPOZITELOR SI 
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GROPILOR DE GUNOI 
EXISTENTE 

3.1. Inchiderea depozitelor 
existente autorizate si 

neconforme 

Euro/m2 50.00 60.00 70.00 Conditiile topografice 
si geotehnice, aspecte 

specifice de mediu 
3.2. Inchiderea gropilor ilegale Euro/m3 1.00 3.00 5.00 Cantitati depozitate, 

gradul de dispersare 
al deseurilor 

depozitate, accesul in 
zona 

Sursa: RAPORT FINAL, Asistenta Tehnica pentru Elaborarea Evaluarii Costurilor de Mediu 
si al Planului de Investitii, ProiectPhare RO 0107.15.03, realizat de Consortiul: Eptisa 
Internacional, Centrul Regional pentru Mediu, 29 Septembrie 2005 
 
Anexa 8-1. COSTURILE UNITARE PENTRU INCHIDEREA DEPOZITELOR DE DESEURI 
Euro/ha)  

Inchidere in 
conformitate cu 

cerintele directivei 
privind depozitele de 

deseuri 

 

Investitie 
(euro/ha) 

Defalcarea 
costurilor (pe 

ani) 

E&I pentru 
depozitele 

inchise 
(euro/an/ha) 

Mentinerea 
E&I pentru 

(ani) 

Depozit din zona urbana 
densa 

200,000 2 4500 20 

Depozit de oras 150,000 2 2500 20 
 
 
 

Inchidere fara 
respectarea cerintelor 

directivei privind 
depozitele de deseuri 

 

Investitie 
(euro/ha) 

Defalcarea 
costurilor (pe 

ani) 

E&I 
(euro/an/ha) 

Mentinerea 
E&I pentru 

(ani) 

Depozit din zona urbana 
densa inainte de 2007 

150,000 2 500 20 

Depozit de oras inchis 
inainte de 2007 

150,000 2 500 20 

Depozit rural 13,488 1 0 0 
 
 
Anexa 8-2. – CLCULUL COSTULUI UNITAR PENTRU INSTALATIILE DE COMPOSTARE 
(euro/tona) 

INVESTITIE Investitie 
(euro) 

Perioada 
de 

recuperare 
(ani) 

Procent 
(%) 

Costuri 
actualizate 

anual (euro/an) 

Costuri 
unitare 
(euro/to

na) 
Pamant 414,000  7 29,000 0.73 
Dezvoltarea 
amplasamentului 

320,000 25 7 27,5000 0.69 

Cladiri pentru procesare 6,153,000 25 7 27,500 0.69 
Instalatii tehnice si masinarii 3,911,000 15 7 429,400 10.74 
Echipamente mobile 205,000 8 7 34,200 0.65 
Instalatii electrico-tehnice  1,237,000 15 7 135,900 3.39 
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Taxe 1,065,00020 20 7 105,500 2.51 
Pre-finantare 643,000 20 7 60,700 1.52 
Investitie totala 13,947,000   1,345,100 33.63 
EXPLOATARE, 

Independent de cantitatea 
intrata 

euro Procent 
(%) 

 Costuri 
actualizate 
anual (euro/an) 

Costuri 
unitare 
(euro/to
na) 

Cladiri pentru procesare 6,473,000 1  64,700 1.62 
Instalatii tehnice si masinarii 3,911,000 4  154,900 3.91 
Echipamente mobile 205,000 8  16,400 0.41 
Instalatii electro-tehnice 1,237,000 2.5  30,900 0.77 
Taxe si asigurari 12,240,000 1  122,400 3.06 
Gestionare 188,000 10  18,800 0.47 
Materiale auxiliare  268,000 5  13,400 0.43 
  Nr.  Euro/per

soana 
  

Mana de lucru  5.25 35,800 187,900 4.70 
Total    611,000 15.28 
EXPLOATARE, dependenta 
de cantitatile intrate 

     

Electricitate  1,650 
MWh/an 

Euro 
81.8/ 
MWh 

135,000 3.37 

Combustibil  25m3/an Euro 
485.7/ 
m3 

12,100 0.30 

Tratarea rezidurilor 100 Kg/t 
intrate 

4,000t/an Euro 
91,.5/t 

366,100 9.15 

Total     513,200 12.83 
Total E&I     28.11 
 
Anexa 8-3. CALCULUL COSTULUI UNITAR PENTRU INSTALATIE DE INCINERARE 
(euro/t) 

INVESTITIE Investitie (euro) Perioada 
de 

recuperare 
(ani) 

Procent 
(%) 

Costuri 
actualiza
te anual 
(euro/an) 

Costuri 
unitare 
(euro/to

na) 
Pretul pamantului 368,000  7 25,700 0.13 
Dezvoltarea zonei 341,000 25 7 29,200 0.15 
Costurile de constructie 21,629,000 25 7 1,856,000 9.28 
Instalatii tehnice si masinarii 69,740,000 15 7 7,657,100 38.29 
Instalatii electro-tehnice 13,280,000 15 7 1,458,000 7.29 
Taxe 5,559,000 17 7 300,000 1.50 
Pre-finantare 7,279,000 17 7 676,000 3.38 
Investitie totala    12,000,00

0 
60,00 

EXPLOATARE, independent 
de cantitatile intrate 

euro Procent (%)  Costuri 
actualizat
e anual 
(euro/an) 

Costuri 
unitare 
(euro/t) 

Constructie 21,970,000 1  219,700 1.10 
Instalatii tehnice si masinarii 69,740,000 4  2,789,600 13.95 
Instalatii electro-tehnice 13,280,000 2,5  332,000 1.66 
Taxe si asigurari 105,357,000 1  1,035,600 5.27 
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Gestionare 2,863,000 10  286,300 1.43 
Materiale auxiliare 3,341,000 5  167,100 0.83 
  Nr. Euro/ pers.   
Mana de lucru  80 21800 1,744,000 8,72 
Total    6,592,000 32.96 
EXPLOATARE, dependenta 
de cantitatile intrate 

     

Apa procesata  51,200 
m3/an 

Euro 0.15/ 
m3 

7,900 0.04 

Gaz  1,381,440 0.20 282,500 1.41 
CaO  1000 ton/an Euro 79.2/t 79,200 0.40 
Amoniac  400 97.1 38,900 0.19 
Tratarea zgurei 334 Kg/t input 66,800 t/an Euro28.1/t 1,878,500 9.39 
Tratarea cenusei 8 Kg/t input 1,600 t/an Euro 

255.6/t 
409,000 2.05 

Tratarea filtrelor de praf si 
altele 

22 Kg/t input 4,400 t/an Euro 
255.6/t 

1,124,800 5.62 

Total    3,820,800 19.10 
Total E&I     52.06 

 
 
 
Anexa 8-4 COSTUL UNITAR PENTRU TRANSPORTUL CANTITATILOR MARI DE LA 
STATIILE DE TRANSFER (euro/tona) 

Municipal Urban Rural  
Investment E&I Investment E&I Investment E&I 

Deseuri reciclabile uscate 2.63 4.21 2.63 4.08 2.87 4.42 
Deseuri biodegradabile 1.05 1.68 1.05 1.63 1.15 1.77 
Reziduri 1.31 2.10 1.31 2.04 1.44 2.21 
Sticla 0.58 0.93 0.58 0.91 0.64 0.98 
Deseuri din constructii 0.55 0.89 0.55 0.86 0.61 0.93 
 
 
Un calcul exact privind investitia pentru Managementul integrat al deseurilor va fi stabilit in 
urma finalizarii Studiului de Fezabilitate, in curs de elaborare si a documentatiei tehnice a 
proiectului. 
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9. MASURI DE IMPLEMENTARE 
 
Prin Planul de implementare este necesara stabilirea masurilor care sa asigure atingerea 
tuturor obiectivelor si tintelor prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor. 
De asemenea, planul de implementare creeaza cadrul pentru institutiile administratiei publice 
locale sa ia propriile masuri de implementare la nivel local. Fiecare obiectiv prevazut in plan 
trebuie sa fie sustinut de una sau mai multe masuri specifice. 
 
 Masurile de implementare au drept scop: 

• Sa prevadaactiuni pentru fiecare dintre obiectivele/obiectivele subsidiare stabilite in 
cuprinsul Capitolului 3 Obiective si tinte; 

• Sa stabileasca necesitatea efectuarii de studii si investitii, cresterea nivelului de 
pregatire prin instruire sau elaborarea de reglementari; 

• Sa impuna ca masura necesara efectuarea de masuratori referitoare la cantitatile de 
deseuri colectate si determinarea compozitiei deseurilor municipale atat in mediul 
urban cat si in mediul rural bazate pe studii efectuate in conformitate cu standardele 
tehnice in vigoare; 

• Crearea cadrului pentru institutiile administratiei publice locale din judet sa ia propriile 
masuri de implementare la nivel local prin formarea grupului de lucru responsabil de 
implementarea masurilor stabilite; 

• Sa arate necesitatea existentei sau formarii unei experiente importante in ceea ce 
priveste contractarea, elaborarea de aplicatii pentru obtinerea de finantari si 
realizarea de studii de fezabilitate 

 
Procedura de formulare a masurilor de implementare 
 

Dat fiind sistemul de reglementari in vigoare privind gestiunea deseurilor in Romania, exista 
doua categorii de obiective, asa cum au fost stabilite si in Capitolul 3 „Obiective si tinte”. 

• Pentru unele dintre acestea sunt definite foarte clar si precis indicatori specifici, tinte 
de atins si termene (de ex. Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme, 
valorificarea/reciclarea deseurilor de ambalaje, valorificarea/recuperarea materialelor 
de la vehicule scoase din uz, etc.); 

• Pentru cea de-a doua categorie, nu exista nici un tip de indice, obiectivele avand un 
caracter general abordand domenii precum cel institutional ori cel al resurselor 
umane, financiar sau tehnologic, etc. 

 
Pornind de la aceasta situatie, formularea masurilor de implementare trebuie sa se realizeze 
in doua moduri: 

A. In primul caz masurile de implementare vor privi direct necesitatea atingerii tintelor cel 
mai tarziu la termenul prevazut de legislatie; 

B. In cel de-al doilea caz masurile de implementare trebuie alese dintre cele mai 
potrivite masuri astfel incat sa conduca la atingerea fiecarui sub-obiectiv. 

 
Pasii de urmat in primul caz sunt urmatorii: 

1. Se stabileste cu claritate un set de tinte si indicatori care descriu cat mai bine 
marimile la care se refera obiectivele. In cele mai multe cazuri tintele sunt 
formulate in legislatie cu ambele caracteristici: indicatori cu valori de atins la 
termene bine precizate; 

2. Se ia o decizie in privinta functionarii unui sistem care masoara/cuantifica 
indicatorii alesi. In caz ca un asemenea sistem nu exista sau nu este 
functional, una dintre masurile de implementare atasate obiectivului se va 
referi la organizarea unui sistem de masurare/cuantificare a indicatorilor; 

3. Se identifica actiunile ce trebuiesc intreprinse: crearea de noi 
organisme/institutii, licitarea de contracte, instruirea personalului sau 
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dezvoltarea infrastructurii incluzand aici toate actiunile componente precum: 
intocmirea Studiilor de fezabilitate, identificarea terenurilor disponibile pentru 
amplasarea facilitatilor, obtinerea acordurilor si autorizatiilor,etc. 

4. Se formuleaza coerent, cronologic si corelat cu fiecare sub-obiectiv respectiv 
indice in parte, lista de actiuni identificate in urma etapei anterioare. 

5. Se decide care este, in conformitate cu legislatia nationala si regulamentele 
de functionare, cel mai potrivit organism/persoana care sa raspunda de 
implementarea fiecarei masuri identificate. 

 
In cel de-al doilea caz, pasii de urmat sunt urmatorii; 

1. Se identifica din Planul National de Gestiune a Deseurilor domeniul caruia ii 
apartine fiecare obiectiv, dar si sub-obiectivele (de ex.: institutional, resurse 
umane, financiar etc.); 

2. Se enumera problemele identificate, deficientele sau imbunatatirile necesare asa 
cum rezulta ele din analiza fiecarui sub-obiectiv; 

3. Se enumera actiunile posibile care ar putea conduce la rezolvarea lipsurilor, 
remedierea neajunsurilor enumerate in etapa anterioara; 

4. Se analizeaza efectele secundare ale fiecareia dintre actiuni. De asemenea, se 
stabileste masura in care o actiune nu depaseste nivelul de responsabilitate ori 
competenta al structurilor la nivelul carora se manifesta lipsurile sau neajunsurile; 

5. Se selecteaza actiunile practic fezabile dintre cele listate in etapele anterioare; 
6. Se formuleaza coerent, cronologic si corelat cu fiecare sub-obiectiv respectiv 

indice in parte, lista de actiuni identificate in urma etapei anterioare, oferindu-se 
detalii asupra naturii si complexitatii masurii; 

7. Se identifica caracteristici masurabile ale actiunilor, care descriu rezultatele 
asteptate la sfarsitul sau pe perioada implementarii fiecarei masuri. 

 
In cele ce urmeaza sunt prezentate obiective si masurile aferente, precum si responsabilii si 
termenele de indeplinire a masurilor. 
 
Politica si cadrul legislativ, aspecte institutionale 
 
 
 
Obiectiv 
 
Dezvoltarea politicii judetene in vederea implementarii unui sistem integrat de gestiune a 
deseurilor 
 
Adaptarea si dezvoltarea cadrului institutional si organizatoric in vederea indeplinirii cerintelor 
nationale si compatibilizarea cu structurile europene 
 
 

Masuri Responsabili Termen 
Stabilirea orienrtarii judetene in domeniul gestiunii 
deseurilor, crearea cadrului organizatoric, precum si a 
instrumentelor de implementare a acestuia 

Consiliul 
Judetean Alba 

2008-2009 

Luarea de decizii in vederea implementarii masurilor 
prevazute in planul judetean de gestionarea deseurilor 

Consiliul 
Judetean Alba 

Incepand cu 
2008 

Intarirea capacitatii administrative si a responsabilitatii in 
aplicarea legislatiei privind gestionarea deseurilor 

Consiliul 
Judetean Alba, 
APM Alba, Garda 
de Mediu Alba 

2008 

Constituirea Grupului de monitorizare a PJGD, format 
din reprezentanti ai Consiliului judetean Alba si ai APM 
Alba 

Consiliul 
Judetean Alba, 
APM Alba 

2008 
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Realizarea raportului de monitorizare Grupul de 
monitorizare 
PJGD 

La sfarsitul 
fiecarui an 
incepand cu 
anul 2008 

Asigurarea de personal suficient si bine pregatit 
profesional si dotari corespunzatoare la toate nivelele, 
atat in sectorul public, cat si in sectorul privat 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

2008 

 
 
Informarea si constientizarea publicului si a partilor implicate 
 
 
 
Obiectiv 
 
Promovarea unui sistem de informare, constientizare si motivare a publicului si a tuturor 
partilor implicate in procesul de gestionare a deseurilor 
 
 

Masuri Responsabili Termen 
Organizarea si sustinerea de campanii de informare si 
constientizare a publicului (inclusiv in scoli) privind 
prevenirea generarii deseurilor si colectarea selectiva a 
deseurilor municipale 

Consiliul 
Judetean Alba, 
APM Alba, 
Consiliile locale 

Permanent 

Realizarea de campanii de informare a publicului cu 
ajutorul media (radio, televiziune, presa scrisa locala) 
privind colectarea fluxurilor speciale de deseuri: deseuri 
electrice si electronice, deseuri periculoase din deseuri 
municipale, deseuri voluminoase, vehicule scoase din 
uz, deseuri de ambalaje – cel putin patru campanii pe an 
la nivelul judetului 

Consiliul 
Judetean Alba, 
APM Alba, 
Consiliile locale 

Permanent 

Realizarea de seminarii de instruire pentru municipalitati 
in vederea familiarizarii cu optiunile tehnice si 
administrative de crestere a reciclarii/valorificarii 

APM Alba Permanent 

Actualizarea paginii de internet a Consiliului Judetean si 
a APM Alba astfel incat sa cuprinda: planul judetean de 
gestionarea a deseurilor; stadiul masurilor prevazute in 
plan; documente informative pentru prevenirea 
deseurilor si optiuni de gestionare a acestora 

Consiliul 
Judetean Alba, 
APM Alba 

Permanent 

Realizarea de ghiduri practice privind colectarea 
selectiva a deseurilor menajere; compostarea 
individuala a deseurilor biodegradabile, deseurile 
electrice si electronice, deseuri periculoase din deseuri 
menajere, deseuri voluminoase 

Consiliul 
Judetean Alba, 
APM Alba, 
Consiliile locale 

2008 
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Date si informatii privind gestionarea deseurilor 
 
 
Obiectiv 
 
Obtinerea de date si informatii complete si corecte, care sa corespunda cerintelor de 
raportare la nivel national si european 
 

Masuri Responsabili Termen 
Imbunatatirea sistemului judetean de colectare, 
prelucrare, analiza si validare a datelor si informatiilor 
referitoare la generarea si gestionarea deseurilor 

APM Alba 2008 

Realizarea de masuratori privind compozitia, precum si 
determinarea indicatorului de generare a deseurilor 
menajere pentru mediul urban si rural si raportarea 
rezultatelor obtinute de APM-uri 

Agentii de 
salubritate, 
Operatorii 
depozitelor de 
deseuri 

In fiecare 
anotimp 

Realizarea de intalniri de informarecu societatile 
implicate in gestionarea deseurilor privind modul de 
raportare a datelor privind deseurile 

APM Alba anual 

Proiectarea unei baze de date si realizarea metodologiei 
de colectare a datelor referitoare la deseurile din 
constructii si demolari 

Consiliul 
Judetean Alba, 
APM Alba 

2008 

Colectarea datelor privind deseurile din constructii si 
demolari 

APM Alba, 
Consiliile locale 

Incepand cu 
2009 

Gestionarea bazei de date privind deseuriledin 
constructii si demolari 

APM ALBA Incepand cu 
anul 2009 

Monitorizarea cantitatii de deseuri voluminoase 
colectate si raportarea datelor la APM Alba 

Consiliile locale 
si agentii de 
salubritate 

 

 
 
Prevenirea generarii deseurilor 
 
 
Obiective 
 
Maximizarea prevenirii generarii deseurilor 
 

Masuri Responsabili Termen 
Promovarea, incurajarea si implamentarea principiului 
prevenirii deseurilor la producatori prin organizarea de 
sesiuni de constientizare si informare 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale, 
APM Alba, agenti 
economici 

Permanent 

Promovarea, incurajarea si implamentarea principiului 
prevenirii deseurilor la consumatori prin organizarea de 
sesiuni de constientizare si informare 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale, 
APM Alba 

Permanent 
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Valorificarea potentialului util din deseuri 
 
Obiective 
 
Exploatarea tuturor posibilitatilor de natura tehnica si economica privind valorificarea 
deseurilor 
Dezvoltarea activitatilor de valorificare materiala si energetica 
 

Masuri Responsabili Termen 
Dezvoltarea unei piete viabile pentru materiile prime 
secundare si sustinerea promovarii, utilizarii produselor 
obtinute din materiale reciclate 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale, 
APM Alba, agenti 
economici 

Permanent 

Organizarea sistemelor de colectare selectiva a 
deseurilor reciclabile 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale, 
APM Alba, 
Operatori de 
salubritate 

Permanent 

Cresterea gradului de valorificare materiala (reciclare) si 
reciclarea deseurilor menajere altele decat cele de 
ambalaje, in masura posibilitatilor tehnice si economice 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale, 
Operatori de 
salubritate 

Permanent 

Promovarea valorificarii energetice prin co-incinerare si 
incinerare in cazul in care valorificarea materiala nu este 
fezabila din punct de vedere tehnico-economic 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale, 
Operatori de 
salubritate 

Permanent 

 
 
 
Colectarea si transportul deseurilor 
 
Obiective 
 
Imbunatatirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare si transport a deseurilor 
 
Extinderea sistemului de colectare a deseurilor astfel incat in anul 2009 aria de acoperire sa 
fie de 100% in mediul urban si minim 90% in mediul rural 
 

Masuri Responsabili Termen 
Crearea de instrumente economice pentru sustinerea si 
extinderea sistemului de colectare a deseurilor 
menajere in mediul urban si rural 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale 

2008 

Alocarea si/sau accesarea de resurse financiare pentru 
extinderea si implementarea colectarii in mediul urban 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale 

2008 

Identificarea unei solutii tranzitorii pentru atingerea 
obiectivului privind colectarea pana la implementarea 
sistemului integrat de gestionare a deseurilor la nivelul 
judetului 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale 

2008 

Implementarea solutiei tranzitorii pentru colectarea si 
transportul deseurilor menajere in mediul rural pana la 

Consiliul 
Judetean Alba, 

16 iulie 2009 
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implementarea sistemului integrat de gestionare a 
deseurilor la nivelul judetului 

Consiliile locale 

Adoptarea de masuri cu caracter administrativ in 
vederea realizarii eficiente a colectarii selective a 
deseurilor 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale, 
Garda de Mediu 

Permanent 

Stabilirea de tarife diferentiate pentru colectarea 
selectiva si in amestec a deseurilor de la populatie 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale 

Incepand cu 
2008 

 
 
Deseuri de ambalaje 
 
Obiective 
 
Prevenirea producerii deseurilor de ambalaje 
 
Atingerea tintelor de valorificare materiala si energetica a deseurilor de ambalaje in 
conformitate cu prevederile legislative 
 

Masuri Responsabili Termen 
Aplicarea masurilor de prevenire a generarii deseurilor 
de ambalaje  prevazute in ghidul „Prevenirea producerii 
deseurilor de ambalaje” (elaborat in anul 2005, proiect 
MATRA si disponicil pe siee-urile ARPM Sibiu, APM 
Alba si Consiliul Judetean Alba) si in practica 
internationala 

Producatorii si 
importatorii de 
ambalaje si 
produse de 
ambalaje 

Permanent 

Aplicarea sistemului depozit pentru toate ambalajele 
reutilizabile, de la producator pana la consumatorul final 

Producatorii si 
distribuitorii de 
produse 
ambalate 

Permanent 

Implementarea unui sistem de colectare selectiva de la 
populatie a deseurilor reciclabile (plastic, sticla si metal) 
la nivel judetean: 

 

- de la minim 54.527 locuitori 2008 
- de la minim 181.755 locuitori 2011 
- de la minim 236.282 locuitori 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale 

2013 
Implementarea unui sistem de colectare selectiva de la 
populatie a deseurilor de hartie si carton la nivel 
judetean: 

 

- de la minim 151.463 locuitori 2008 
- de la minim 212.048 locuitori 2011 
- de la minim 242.341 locuitori 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale 

2013 
Determinarea ratei de recuperare a deseurilor de 
ambalaje colectate da la populatie (raportul dintre 
cantitatea colectata selectiv si cantitatea totala 
generata) 

Consiliile locale Anual 

Incredintarea pentru reciclare/valorificare a intregii 
cantitati de deseuri de ambalaje generate 

Operatori 
economici 
generatori de 
deseuri de 
ambalaje 

Permanent 

Asigurarea sortarii deseurilor de ambalaje colectate 
selectiv 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile locale 

Permanent 
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Asigurarea posibilitatilor de reciclare/valorificare a 
deseurilor de ambalaje 

Producatorii 
siimportatorii de 
ambalaje si 
produse 
ambalate 

Permanent 

Valorificarea energetica a deseurilor cu putere calorica 
ridicata care nu pot fi reciclate 

Producatorii 
siimportatorii de 
ambalaje si 
produse 
ambalate 

Permanent 

 
 
 
Deseuri biodegradabile municipale 
 
Obiectiv 
 
Reducerea de deseuri biodegradabile municipale depozitate in conformitate cu prevederile 
legislative 
 
 

Masuri Responsabili Termen 
Promovarea si stimularea compostarii individuale in 
gospodarii si/sau pe platforme 

Consiliile Locale Permanent 

Realizarea unui sistem de compostare a deseurilor verzi 
(deseuri din parcuri, gradini si piete) 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

Incepand cu 
anul 2008 

Asigurarea compostarii intregii cantitati de deseuri 
biodegradabile rezultate din parcuri, gradini (inclusiv 
deseurile din cimitire) si piete 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

Incepand cu 
anul 2008 

Interzicerea la depozitare a deseurilor organice pure 
(deseuri din parcuri, gradini, cimitire, piete) 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

Incepand cu 
anul 2008 

Asigurarea capacitatilor pentru tratarea 9in instalatii de 
compostare, fermentare, etc.) a minim 9.090 t deseuri 
biodegradabile la nivelul judetului, altele deseurile din 
parcuri, gradini si piete 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

Incepand cu 
anul 2008 

Asigurarea de noi capacitati sau extinderea celor 
existente pentru tratarea (in instalatii de compostare, 
fermentare, tratare, etc.) a minim 19.700 t deseuri 
biodegradabile la nivelul judetului, altele decat deseurile 
din parcuri, gradini si piete 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

2013 

Asigurarea fluxului de deseuri biodegradabile pentru 
acoperirea capacitatilor instalatiilor de tratare biologica, 
prin preluarea cu prioritate a deseurilor organice de la 
restaurante, cantine, supermarketu-uri 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

Incepand cu 
anul 2008 

Stabilirea unui conceptpentru taxa de depozitare a 
deseurilor biodegradabile municipale si aplicarea 
acestuia in zonele unde alternativele de tratare a 
acestor tipuri de deseuri deja exista 

Consiliul 
Judetean Alba, 
Consiliile Locale 

Incepand cu 
anul 2008 
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Statii de transfer si depozite 
 
Obiectiv 
 
Eliminarea deseurilor in conformitate cu cerintele legislatiei in domeniul gestiunii deseurilor in 
scopul protejarii sanatatii populatiei sia mediului 
 
 

Masuri Responsabili Termen 
Sistarea activitatii de depozitare in depozitele 
urbane neconforme 

Consiliile locale si 
operatorii de 
depozite 

Cel tarziu 
termenele 
prevazute in 
HG 349/2005 

Realizarea statiilor de transfer si asigurarea 
transportului deseurilor corelat cu inchiderea 
depozitelor neconforme 

Consiliul Judetean 
Alba, Consiliile 
locale 

Incepand cu 
anul 2009 
corelat cu anii 
de sistare a 
activitatii 
depozitelor 
neconforme 

Realizarea unui sistem tranzitoriu pana la 
implementarea sistemului integrat de gestionare a 
deseurilor, care sa asigure transportul si eliminarea 
deseurilor din zonele in care este sistata depozitarea 
in depozitele autorizate 

Consiliul Judetean 
Alba, Consiliile 
locale 

Incepand cu 
anul 2009 
pana la 
implementarea 
sistemului 
integrat de 
gestionare a 
deseurilor la 
nivelul 
judetului 

Inchiderea depozitelor neconforme din mediul urban 
in maxim doi ani de la sistarea activitatii conform HG 
349/2005 

Proprietarii/operatorii 
depozitelor 

 

Inchiderea si ecologizarea celor aproximativ 96 
spatii de depozitare din mediul rural 

Consiliile locale Pana in 
16.07.2009 

Monitorizarea post – inchidere a depozitelor Operatoriii 
depozitelor 

Minim 30 de 
ani de la 
inchiderea 
depozitului 

Realizarea unui depozit conform zonal Consiliul Judetean 
Alba 

Cel tarziu 
2013* 

Promovarea eliminarii deseurilor pe depozite 
conforme 

Consiliul Judetean 
Alba 

Incepand cu 
anul 2008 

* Termenul este estimat in situatia in care se realizeaza sistemul integrat de gestionare a 
deseurilor, finantate prin fonduri externe. In cazul in care acestea nu se realizeaza, 
termenele de executie a depozitelor zonale se vor corela cu termenele de sistare a 
depozitarii in depozite neconforme (conform prevederilor HG 349/2005) 
 
Deseuri periculoase din deseuri municipale 
 
Obiectiv 
 
Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului 
asupra mediului si sanatatii umane 
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Masuri Responsabili Termen 

Implementarea unui sistem de colectare separat a 
deseurilor periculoase din deseurile municipale 

Consiliile locale Incepand cu 
2008 

Tratarea in vederea eliminarii Consiliile locale Permanent 
Eliminarea in instalatii autorizate Consiliile locale Permanent 
 
Deseuri de echipamente electrice si electronice 
 
  
Obiectiv 
 
Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului 
asupra mediului si sanatatii umane 
 
 

Masuri Responsabili Termen 
Colectarea DEEE de la populatie Consiliile locale, Operatori 

de salubritate 
Permanent 

Colectarea DEEE la achizitionarea unui 
echipament de acelasi tip 

Distribuitori de 
echipamente electrice si 
electronice 

Permanent 

Preluarea DEE de la punctele municipale de 
colectare si asigurarea reciclarii acestora cu 
atingerea tintelor din HG 448/2005 

Producatorii sau 
organizatiile colective 
catre care acestia si-au 
transferat 
responsabilitatea 

Permanent 

Asigurarea finantarii operatiunilor de preluare 
de la punctele de colectare, tratare si 
valorificare a DEEE 

Producatorii de 
echipamente electrice si 
electronice 

Permanent 

Desfasurarea unei campanii de informare si 
constientizare a consumatorilor cu privire la 
obligatiile ce le revin privind DEE 

Producatorii de 
echipamente electrice si 
electronice, organizatiile 
colective catre care 
acestia si-au transferat 
responsabilitatea 

Permanent 

 
 
Vehicule scoase din uz 
 
Obiectiv 
 
Reutilizarea si valorificarea componentelor 
 

Masuri Responsabili Termen 
Preluarea de la ultimul detinator a vehiculelor 
pe care le-au introdus pe piata, atunci cand 
acestea devin vehicule scoase din uz 

Producatorii de vehicule Permanent 

Asigurarea obiectivelor legislative privind 
reutilizarea si valorificarea 

Producatorii de vehicule Incepand cu 1 
ianuarie 2007 

Predarea pentru reciclare, valorificare sau 
reutilizare a materialelor si pieselor inlocuite, 
care constituie deseuri, catre agentii economici 
autorizati, potrivit prevederilor legislatiei in 
vigoare 

Agentii economici care 
efectueaza operatiuni de 
intretinere si reparatii auto 

Permanent 
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Deseuri din constructii si demolari 
 
Obiectiv 
 
Gestionarea corespunzatoarecu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului 
asupra mediului si a sanatatii umane 
 

Masuri Responsabili Termen 
Elaborarea unui plan privind gestionarea 
deseurilor din constructii si demolari 

Consiliul Judetean Alba, 
APM Alba 

2008 

Colectarea separata a deseurilor pe deseuri 
periculoase si deseuri nepericuloase 

Persoane fizice si agentii 
economici generatori 

Incepand cu 
2008 

Crearea de capacitati de tratare si valorificare Consiliile locale  Incepand cu 
2008 

Asigurarea de capacitati de eliminare a 
deseurilor din constructii si demolari 

Consiliile locale Permanent 

Interzicerea depozitarii necontrolate a 
deseurilor din constructii si demolari 

Consiliile locale, 
 Garda de Mediu 

Permanent 

 
Namoluri de la statiile de epurare orasenesti 
 
Obiectiv 
 
Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului 
asupra mediului si sanatatii umane 
 

Masuri Responsabili Termen 
Prevenirea eliminarii ilegale si a deversarii in 
apele de suprafata 

Operatorii statiilor de 
epurare 

Permanent 

Promovarea prioritara a valorificarii in 
agricultura in conditiile respectarii prevederilor 
legislative 

Operatorii statiilor de 
epurare 

Permanent 

Promovarea tratarii prin presare/deshidratare in 
vederea co-incinerarii 

Operatorii statiilor de 
epurare 

Permanent 
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10.     MONITORIZARE  
 
Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor urmăreşte progresul 
judeţului în realizarea obiectivelor, măsurilor şi termenelor stabilite prin Planul de 
implementare. 
 
Monitorizarea  Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor include, în principal, 
următoarele: 

o Monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor din PJGD; 
o Evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor ţi 

şintelor cuantificabile din PJGD; 
o Identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficienţelor din calea 

implementării PJGD; 
o Stablirea cadrului instituţional prin formarea grupului de monitorizare 

responsabil de evaluarea indicatorilor urmăriţi şi întocmirea raportului 
anual de monitorizare; 

o Monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză. 

10.1. STABILIREA INDICATORILOR DE MONITORIZARE 
 
In vederea monitorizarii atingerii obiectivelor stabilite in procesul de planificare 
trebuie atasat fiecarui obiectiv un „sistem de control”.  Sistemul de control poate 
consta in tinte masurabile, indicatori masurabili si masuri stabilite pentru fiecare 
obiectiv.   
 
In cazul in care exista tinte cuantificabile asociate obiectivului, indicatorul este 
reprezentat de tinta in sine. In cazul in care nu pot fi definite tinte cuantificabile sau in 
cazul in care tintele trebuie facute mai precise, indicatorii, care arata daca obiectivele 
calitative si cantitative sunt atinse, sunt foarte importanti in vederea monitorizarii 
progresului. In unele situatii pentru monitorizarea unui obiectiv pot fi stabiliti unul sau 
mai multi indicatori. 
 
Indicatorii de monitorizare pot fi impartiti in doua categorii: 
 
 Indicatori de baza – se refera la cantitatile de deseuri colectate si valorificate, 

precum si la capacitatea instalatiilor de gestionare a deseurilor existente la un 
moment dat. Monitorizarea anuala a indicatorilor de baza furnizeaza informatii 
generale privind progresul realizat in sistemul de gestionare a deseurilor la nivelul 
regiunii; 

 
 
 Indicatori asociati obiectivelor – pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, in PRGD 

au fost stabilite masuri de implementare. Pentru fiecare masura de implementare 
se stabilesc indicatori masurabili, care sa poata arata progresul realizat in 
indeplinirea masurilor de implementare, respectiv in atingerea obiectelor stabilite 
in plan. 

 
 
Pentru primul raport de monitorizare de dupa elaborarea sau revizuirea PRGD prima 
etapa este constituita de stabilirea  indicatorilor de baza si a indicatorilor asociati 
obiectivelor.  
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Pentru urmatoarele rapoarte de monitorizare, pot fi adaugati noi indicatori. 
 
In tabelele 1 si 2 sunt prezentati principalii indicatori, dar in cadrul Grupului de 
monitorizare pot fi stabiliti si alti indicatori, in functie de masurile si obiectivele 
stabilite in PJGD 
 
 
 
 
In cadrul Grupului de monitorizare se stabilieste anual lista indicatorilor de baza si 
a indicatorilor asociati obiectivelor. 
 
 
 



Plan Judeţean de Gestionare a Deseurilor – Judeţ  ALBA 

Tabel 10-1  Indicatori de baza 

 
Indicator masurabil Nr.  

Crt. Denumire U.M. Observatii 

I.1 Cantitatea totala de deseuri municipale generate in judeţ tone/an Cantitatea generata reprezinta suma dintre cantitatea colectata si 
cantitatea generata si necolectata prin operatori de salubrizare si se 
refera la deseurile menajere si deseurile asimilabile din comert, industrie 
si institutii 

I.2 Cantitatea totala de deseuri menajere generate in judeţ tone/an Cantitatea generata reprezinta suma dintre cantitatea colectata si 
cantitatea generata si necolectata prin operatori de salubrizare 

I.3 Cantitatea totala de deseuri menajere colectate din mediul urban tone/an Cantitatea reprezinta suma dintre cantitatea de deseuri colectate in 
amestec si cantitatea de deseuri colectate separat 

I.4 Cantitatea totala de deseuri menejare colectate din mediul rural tone/an Cantitatea reprezinta suma dintre cantitatea de deseuri colectate in 
amestec si cantitatea de deseuri colectate separat 

I.5 Cantitatea totala de deseuri asimilabile din comert, industrie si 
institutii generata in judeţ  

tone/an  

I.6 Indicator de generare a deseurilor municipale (cantitate de 
deseuri municipale generata in judeţ /populatia judeţului)  

kg/locuitor x an  

I.7 Indicator de generare a deseurilor menajere (cantitate de deseuri 
menajere generata in judeţ /populatia judeţului ) 

kg/locuitor x an  

I.8 Indicator de generare a deseurilor menajere in mediul urban 
(cantitatea generata in mediul urban/numarul de locuitori din 
mediul urban) 

kg/locuitor x an  

I.9 Indicator de generare a deseurilor menajere in mediul rural 
(cantitatea generata in mediul rural/numarul de locuitori din 
mediul rural) 

kg/locuitor x an  

I.10 Indicator de colectare separata a deseurilor de hartie si carton de 
la populatie(cantitatea de deseuri de hartie si carton colectate 
separat de la populatie/populatia judeţului) 

kg/locuitor x an  

I.11 Indicator de colectare separata a deseurilor de plastic de la 
populatie(cantitatea de deseuri de plastic colectate separat de la 
populatie/populatia judeţului ) 

kg/locuitor x an  

I.12 Indicator de colectare separata a deseurilor de sticla de la 
populatie(cantitatea de deseuri de sticla colectate separat de la 
populatie/populatia judeţului ) 

kg/locuitor x an  
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Indicator masurabil Nr.  
Crt. Denumire Observatii U.M. 
I.13 Indicator de colectare separata a deseurilor de metale de la 

populatie(cantitatea de deseuri de metale colectate separat de la 
populatie/populatia judeţului ) 

kg/locuitor x an  

I.14 Indicator de colectare separata a deseurilor biodegradabile de la 
populatie(cantitatea de deseuri de biodegradabile colectate 
separat de la populatie/populatia judeţului ) 

kg/locuitor x an Deseurile biodegradabile se refera la  deseurile verzi si resturile 
alimentare 

I.15 Cantitatea totala de deseuri voluminoase colectata in judeţ  tone/an Codul 20 03 07 din Lista Europeana a Deseurilor 

I.16 Cantitatea totala de deseuri din parcuri si gradini colectate in 
judeţ 

tone/an Codul 20 02 din Lista Europeana a Deseurilor 

I.17 Cantitatea totala de deseuri din piete colectate in judeţ tone/an Codul 20 03 02 din Lista Europeana a Deseurilor 

I.18 Cantitatea totala de deseuri stradale colectate in judeţ  tone/an Codul 20 03 03 din Lista Europeana a Deseurilor 

I.19 Fractia de deseuri valorificate din total deseuri municipale  
(cantitate deseuri municipale valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 100)  

% Valorificare inseamna orice operatie prevazuta in Anexa II B a Legii 
cadru a deseurilor 

I. 20 Fractia de deseuri reciclate din total deseuri municipale  
(cantitate deseuri municipale valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 100)  

%  

I.21 Fractia de deseuri valorificate energetic din total deseuri 
municipale (cantitate deseuri municipale valorificate/cantitate 
totala de deseuri municipale generate x 100)  

%  

I.22 Fractia de deseuri compostate din total deseuri municipale  
(cantitate deseuri municipale valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 100)  

%  

I.23 Fractia de deseuri incinerate din total deseuri municipale  
(cantitate deseuri municipale valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 100)  

%  

I.24 Fractia de deseuri depozitate din total deseuri municipale  
(cantitate deseuri municipale valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 100)  

%  

I.25 Capacitatea totala a facilitatilor de reciclare a deseurilor de hartie 
si carton din judeţ 

tone/an  

I.26 Capacitatea totala a instalatiilor de reciclare a deseurilor de 
metale din judeţ  

tone/an  
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Indicator masurabil Nr.  
Crt. Denumire Observatii U.M. 
I.27 Capacitatea totala a instalatiilor de reciclare a deseurilor plastic 

din judeţ  
tone/an  

I.28 Capacitatea totala a instalatiilor de reciclare a deseurilor de sticla 
din judeţ  

tone/an  

I.29 Capacitatea totala a instalatiilor de compostare din judeţ  tone/an  

I.30 Capacitatea totala a instalatiilor de valorificare energetica a 
deseurilor municipale din judeţ  

tone/an  

I.31 Capacitatea totala a instalatiilor de incinerare din judeţ  tone/an  

I.32 Capacitatea totala a depozitelor conforme din judeţ  tone/an  
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Tabel 10-22  Indicatori masurabili asociati obiectivelor 

 
 

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

Constituirea grupului de 
monitorizare a PJGD, 
format din reprezentanti ai 
Consiliului Judetean, APM 
Alba si Garda de Mediupana 
la jumatatea anului 2008 
 

Grupul de 
monitorizareintocmeste 
Raportul anual de 
monitorizare al PJGD 
pana la sfarsitul lunii 
noiembrie al fiecareui an 
si il prezinta ARPM Sibiu 

O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

 

Crearea unui Grup de Lucru, 
cu reprezentanti ai 
Consiliului Judetean Alba, 
APM Alba, ONG-uri, etc., 
pentru revizuirea PJGD pana 
la sfarsitul anului 2008 
 

Pe baza Raportului anual 
de monitorizare PJGD, 
Grupul de Lucru decide 
revizuirea PJGD 

O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

 

Crearea cadrului 
organizatoric pentru 
stabilirea orientarii 
judetene in domeniul 
gestiunii deseurilor si a 
instrumentelor de 
implementare a 
acesteia 

Compararea datelor de baza 
pentru prognoza din PJGD 
(evolutia PIB, populatie, 
indice de generare) cu 
situatia prezenta 

Pe baza acestei 
comparatii, grupul de 
Lucru decide revizuirea 
PJGD 

O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

 

Dezvoltarea 
politicii judetene in 
vederea 
implementarii unui 
system integrat de 
gestiune a deseurilo 

Cresterea eficientei de 
aplicare a legislatiei in 
domeniul gestionarii 
deseurilo 

Numar de hotarari emise de 
ConsiliUl Judetean Alba si 
Consiliile Locale pentru 
imbunatatirea gestionarii 
deseurilor 

Prevederi legislative 
locale care sa asigure 
indeplinirea prevederilor 
din PJGD 

O buna insusire si 
constientizare a 
PJGD la nivelul 
Consiliului 
Judetean Alba si a 
Consiliilor Locale 
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Numarul anual de sanctiuni 
aplicate de Garda de mediu 
pentru gestionarea 
necorespunzatoare a 
deseurilor 
 

Conform graficului de 
control 

O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

 

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

   
Numarul anual de actiuni 
(seminarii, conferinte, 
ateliere de lucru) organizate 
de factorii implicati 
(Consiliul Judetean Alba, 
APM Alba, Garda de 
Mediu, ONG-uri) pentru 
crestereaconformarii la 
legislatia specifica 
 

 
Organizarea de seminarii, 
conferinte, ateliere de 
lucru, etc., pentru 
cresterea importantei 
conformarii la legislatia 
specifica 

 
Organizatiile 
implicate au 
prevazut fonduri 
in bugetele 
proprii pentru 
organizarea 
acestor actiuni 

 

 
Intarirea capacitatii 
administrative si a 
responsabilitatii in 
aplicarea legislatiei 

 
Definirea clara a 
responsabilitatilor specifice 
in Regulamentul de 
Organizare si Functionare a 
respectivelor organizatii 

 
Definirea clara a 
responsabilitatilor si 
asumarea acestora la toate 
nivelele, tinand cont in 
principiul subsidiaritatii 

 
Regulamentul de 
Organizare si 
Functionare a 
respectivei 
organizatii a fost 
elaborat si 
aprobat printr-un 
act normativ 

  
Adaptarea si 
dezvoltarea 
cadrului 
institutional si 
organizatoric in 
vederea indeplinirii 
cerintelor nationale 
si compatibilizarea 
cu structurile 
europene 

 
Asigurarea de personal 
suficient si bine 
pregatit profesional si 

 
Numar personal 
angajat/Numar personal din 
schema 

Angajarea de personal Organizatiile au 
prevazut fonduri 
in bugetele 
proprii 
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Numar personal instruit in 
cursul anului/Numar total 
personal 
 

Plan de instruire 
profesionala a 
personalului 

 dotari corespunzatoare 
la toate nivelele 
organizatiilor implicate 

 
Numar dotari/Numar total 
personal 

Completarea dotarii 
personalului 

 

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

Numar proiecte depuse de 
Consiliul Judetean Alba si 
Consiliile locale 

Instruiri tematice privind 
oportunitatile de finantare 
pentru gestionarea 
deseurilor municipale 

 Optimizarea preluarii si 
utilizarii fondurilor 
nationale disponibile 

Numar proiecte 
aprobate/Numar proiecte 
depuse 

Imbunatatirea calitatii 
proiectelor depuse 

Consiliul judetean 
Alba si consiliile 
locale au 
organizate 
structuri pentru 
intocmirea 
documentatiilor 
sau au prevazut 
aceste actiuni in 
buget 
 

 

Numar proiecte depuse de 
Consiliul Judetean si 
consiliile locale 

Pregatirea si propunerea 
de proiecte eligibile, in 
functie de cerintele 
donorilor 

 

Crearea si utilizarea 
de sisteme si 
mecanisme 
economico-
financiare pentru 
gestionarea 
deseurilor in 
conditiile 
respectarii 
principiilor 
generale, cu 
precadere a 
principiului 
poluatorul plateste 
si cel privind 
responsabilitatea 
producatorului 

Optimizarea utilizarii 
fondurilor europene si 
internationale 

Numar proiecte aprobate/ 
Numar proiecte depuse 

Instruiri tematice privind 
oportunitatile de finantare 
pentru gestionarea 
deseurilor municipale 

Consiliul judetean 
Alba si consiliile 
locale au 
organizate 
structuri pentru 
intocmirea 
documentatiilor 
sau au prevazut 
aceste actiuni in 
buget 
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Analiza modului de 
finantare si organizare 
a sistemului de 
gestionare a deseurilor 
municipale (tarife si 
taxe) 

Raportul: cheltuieli/venituri 
ale sistemului de gestionare 
a deseurilor municipale 

Calculul tarifelor astfel 
incat sa acopere costurile 
tuturor operatiunilor de 
gestionare a deseurilor 
municipale (colectare, 
inclusiv colectare 
selectiva, transport, 
tratare, eliminare, 
inchidere, monitorizare 
postinchidere) 
 

  

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

Numarul campaniilor de 
informare 
 
Numarul intalnirilor anuale 
si al atelierelor de lucru 
 
Numarul materialelor 
informative, de 
constientizare sau de 
sondare a opiniei publice 
elaborate de catre 
autoritatile implicate 
 

Promovarea unui 
sistem de 
informare, 
constientizare si 
motivare pentru 
toate partile 
implicate 

Organizarea si 
sustinerea de programe 
de educare si 
constientizare a 
populatiei, de catre 
toate partile implicate 
(autoritatile publice, 
societati comerciale, 
ONG-uri, institutii 
publice etc.) 

Numarul paginilor Web cu 
subirct gestionarea 
deseurilor 
 

Elaborarea la toate 
nivelele a unor planuri de 
comunicare si educare 
avand ca grupuri tinta: 
marele public (inclusiv 
educatie scolara), 
colectivitati locale, agenti 
economici, mediul 
asociativ 

Existenta unor 
planuri de 
informare, 
campanii de 
constientizare la 
nivelul 
Consiliului 
Judetean Alba si a 
Consiliilor Locale 

 

Obtinerea de date si 
informatii complete 

Imbunatatirea 
sistemului judetean de 

Existenta unor proceduri de 
asigurare/verficare a calitatii 

Elaborarea de catre 
fiecare organizatie 

Existenta unui 
sistem de 
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datelor colectate implicata in gestionarea 
deseurilor municipale a 
procedurilor de 
asigurare/verificare a 
calitatii datelor colectate 

management a 
calitatii 

si corecte, care sa 
corespunda 
cerintelor de 
raportare la nivel 
national si european 

colectare, prelucrare, 
analiza si validare a 
datelor si informatiilor 
referitoare la generarea 
si gestionarea 
deseurilor Numar de analize privind 

compozitia deseurilor 
menajere, precum si 
determinarea indicatorului 
de generare a deseurilor 
menajere pentru mediul 
urban si rural efectuate de 
catre operatorii depozitelor 
si agentii de salubritate 

Efectuarea de catre 
agentii de salubritate si de 
catre operatorii 
depozitelor a analizelor 
privind compozitia 
deseurilor menajere 
precum si determinarea 
indicatorului de generare 
pentru mediul urban si 
rural sub  coordonarea 
APM Alba 
 

O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

 

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

 
 
Numar de intalniri de 
informare/ analizare a 
modului de raportare a 
datelor privind gestionarea 
deseurilor cu societatile 
implicate 
 
 
 
 

 
 
Plan de intalniri cu 
societatile implicate in 
gestionarea deseurilor 

 
 
O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

  
 
Obtinerea de date si 
informatii complete 
si corecte, care sa 
corespunda 
cerintelor de 
raportare la nivel 
regional, national si 
european 

 
 
Imbunatatirea 
sistemului judetean de 
colectare, prelucrare, 
analiza si validare a 
datelor si informatiilor 
referitoare la generarea 
si gestionarea 
deseurilor 
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Colectarea, la nivel regional, 
a datelor privind generarea 
si gestionarea deseurilor din 
constructii si demolari 
Existenta unor proceduri de 
asigurare/ verificare a 
calitatii dtelor colectate 
 
 

 
Realizarea unui sistem, la 
nivel judetean, de 
colectare, analiza si 
validare date referitoare la 
generarea si gestionarea 
deseurilor din constructii 
si demolari 

 
O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

 
 
Colectarea , la nivel 
judetean, a datelor privind 
generarea si gestionarea 
deseurilor voluminoase 
Existenta unor proceduri de 
asigurare/ verificare a 
calitatii datelor colectate 
 

 
Realizarea unui sistem, la 
nivel judetean, de 
colectare, analiza si 
validare date referitoare la 
generarea si gestionarea 
deseurilor voluminoase 

 
O buna 
coordonare si 
colaborare intre 
factorii implicati 

 

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

Rata de acoperire cu servicii 
de salubritate in mediu 
urban din judet 

Extinderea sistemului de 
colectare a deseurilor 
municipale in mediul 
urban – arie de acoperire 
100% 

Exista sursa 
financiara 

 Imbunatatirea/dezv
oltarea unui sistem 
integrat de 
colectare si 
transport a 
deseurilor    

Extindereasistemului 
de colectare a 
deseurilor astfel incat 
in anul 2009 aria de 
acoperire sa fie de 
100% in mediul urban 
si minim 90% in 
mediul rural 

Rata de acoperire cu servicii 
de salubritate in mediu rural 
din judet 

Extinderea sistemului de 
colectare a deseurilor 
municipale in mediul 
rural – arie de acoperire 
minim 90% 

Exista sursa 
financiara 
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Numar populatie ce 
colecteaza selectiv/ Numar 
total populatie din regiune 

Implementarea sistemului 
de colectare selectiva a 
materialelor valorificabile 
astfel incat sa se asigure 
atingerea obiectivelor 
legislative referitoare la 
deseurile de ambalaje si 
deseurile biodegradabile 

Exista sursa 
financiara 

 

Numar (capacitate) statii de 
transfer construite/ Numar 
(capacitate) necesara 

Construirea de statii de 
transfer in conformitate 
cu prevederile studiilor de 
fezabilitate si in corelatie 
cu anii de inchidere a 
depozitelor existente 

  

Existenta unor tarife 
diferentiate pentru 
colectarea in amestec si 
colectarea selectiva 

Crearea de instrumente 
economice pentru 
sustinerea si extinderea 
sistemului de colectare 
selectiva si in amestec a 
deseurilor menajere in 
mediul urban si rural 

Aprobarea 
consiliului 
Judetean alba si a 
Consiliilor locale 

 

Capacitate de colectare/ 
transport modernizta 

Modernizarea sistemelor 
actuale de colectare si 
transport 

Exista sursa 
financiara 

 

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

 
Eliminarea 
deseurilorin 
conformitate cu 
cerintele legislatiei 
in domeniul 

 
Sistarea activitatii 
depozitelor neconforme 

 
Numar depozite neconforme 
inchise (conform 
planificarii) 
 
 

 
Sistarea activitatii de 
depozitare in depozitele 
urbanie neconforme 
 

 
Exista sursa 
financiara 
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Numar spatii de depozitare 
inchise in mediul rural 

Inchiderea si ecologizarea 
spatiilor de depozitare in 
mediul rural 
 

Exista sursa 
financiara 

 gestiunii deseurilor 
in scopul protejarii 
sanatatii populatiei 
si a mediului 

 
Asigurarea capacitatilor 
necesare pentru 
eliminarea deseurilor 
prin promovarea cu 
prioritae a instalatiilor 
de eliminare la nivel 
judetean 
 

 
Numar (capacitate) instalatii 
de eliminare puse in 
functiune 

 
Realizarea depozitului 
judetean conform 
 
Promovarea eliminarii 
deseurilor pe depozitele 
conforme 

 
Exista sursa 
financiara 

 

 
Reducerea cantitatii 
de deseuri 
biodegradabile 
municipale 
depozitate in 
conformitate cu 
prevederile 
legislative 

 
Realizarea unui sistem 
de compostare a 
deseurilor verzi 
(deseuri din parcuri, 
gradini si pete) 

 
Numarul si capacitatea 
statiilor de compostare 

 
Asigurarea compostarii 
intregii cantitati de 
deseuri biodegradabile 
rezultate din parcuri, 
gradini (inclusiv deseurile 
din cimitire) si piete 
Interzicerea la depozitare 
a deseurilor organice pure 
(deseuri din parcuri, 
gradini, cimitire, piete) 
 

 
Exista sursa 
financiara 

 

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

 Asigurarea capacitatilor 
sau extinderea celor 
existente pentru 
tratarea biologica a 
deseurilor, altele decat 

Numarul si capacitatea 
instalatiilor de tratare 
biologica 

Asigurarea fluxului de 
deseuri biodegradabile 
pentru acoperirea 
capacitatilor instalatiilor 
de tratare biologica, prin 

Exista sursa 
financiara 

 

 171



deseurile din parcuri, 
gradini si piete 

preluarea cu prioritate a 
deseurilor organice de la 
restaurante, cantine, 
supermarketuri 

Stabilirea unui 
conceptpentru taxa de 
depozitare a deseurilor 
biodegradabile 
municipale si aplicarea 
acesteia in zonele unde 
alternativele de tratare 
a acestor tipuri de 
deseuri deja exista 

Taxa diferentiata de 
depozitare pentru deseurile 
biodegradabile 

Impunerea unei taxe mult 
mai mari pentru 
depozitarea deseurilor 
biodegradabile 

Aprobarea 
Consiliului 
Judetean alba si a 
Consiliilor Locale 

 

Numarul si capacitatea 
statiilor de sortare a 
deseurilor de ambalaje 

Identificarea surselor 
financiare sau prevederea 
acestora in sistemul 
integrat de gestionare a 
deseurilor 

  

Rata de recuperare pe 
materiale (%) 

Urmarirea si corctarea 
acesteia in concordanta cu 
tintele nationale 

  

Atingerea tintelor 
de valorificare 
materiala si 
energetica a 
deseurilor de 
ambalaje in 
conformitate cu 
prevederile 
legislative 

Asigurarea 
posibilitatilor de sortare 
a deseurilor de 
ambalaje 

Rata de reciclare pe 
materiale (%) 

Urmarirea si corctarea 
acesteia in concordanta cu 
tintele nationale 
 

  

Obiectiv Tinta cuantificabila 
 

Indicator cuantificabil Masuri Preconditii Tendin
ta 

Colectarea separata, 
reutilizarea, 
reciclarea si 
valorificarea 
deseurilor de 

Colectarea deseurilor 
de echipamente 
electrice si electronice 

Rata medie anuala de 
colectare selectiva de DEE 
pe cap de locuitor provenite 
de la gospodariile 
particulare in conformitate 

Asigurarea conditiilor de 
colectare 
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echpamente 
electrice si 
electronice 

cu cerintele legale 

Gestionarea 
corespunzatoare cu 
respectarea 
principiilor 
strategice si a 
minimizarrii 
impactului asupra 
mediului si santatii 
umane a 
namolurilor de la 
statiile de epurare 
orasenesti 

Prevenirea eliminarii 
ilegale si a deversarii in 
apele de suprafata 

Numar sanctiuni aplicate/ 
Numar de controale 

Conform graficului de 
control 
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10.2.  VALOAREA SI TENDINTA INDICATORILOR 
 
Dupa stabilirea indicatorilor de monitorizare vor fi colectate datele referitoare la 
valoarea indicatorului pentru anul de monitorizare (anul x) si pentru anul precedent 
anului de monitorizare (anul x -1). In functie indicatorilor in cei doi ani se stabileste 
tendinta fiecarui indicator. 
 
Tendinta reprezinta variatia indicatorului in comparatie cu anul precedent si poate fi 
prezentata utilizand „Simbolurile lui Chernoff”, dupa cum urmeaza: 
 
☺ Variatie pozitiva fata de intentii 

 Variatie negativa fata de intentii 
  Nicio variatie. 

 
Valorile indicatorilor precumsi tentinta acestora vor fi sintetizate in doua tabele. 
Forma tabelelor poate fi asemanatoare cu cea din tabelele alaturate (Tabelele 3 si 4), 
adaugandu-se si alti indicatori, in cazul in care cestia au fost stabiliti in cadrul 
grupului de monitorizare. 
 
 
Valoarea si tendinta indicatorilor de baza 
 
Indicatorii de baza se refera la: 
 cantitatile generate de deseuri si indicatori de generare(pe tipuri de deseuri); 
 fractiile tratate/valorificate/eliminate raportate la intreaga cantitate generata; 
 capacitatile instalatiilor de tratare/valorificare/eliminare existente in judeţ 

 
Datele privind cantitatile de deseuri, indicatorii de generare si fractiile 
tratate/valorificate/eliminate trebuie sa fie date statistice furnizate de Agentia 
Nationala pentru Protectia Mediului. Este posibil sa nu existe date disponibile din 
anul pentru care se realizeaza monitorizarea, intrucat datele statistice sunt 
disponibile de obicei pentru doi ani in urma. In tabel vor fi trecute datele pentru ultimii 
doi ani pentru care exista date statistice. 
 
Datele privind capacitatile instalatiilor de gestionare a deseurilor vor fi date din anul 
pentru care se realizeaza monitorizarea, date care vor fi validate in cadrul Grupului 
de monitorizare. 
 
In functie de valoarea indicatorului fata de anul precedent se stabileste tendinta 
acestuia (vezi obervatiile inscrise in tabelul 10-3). 
 
Valoarea si tendinta indicatorilor asociati obiectivelor 
 
In afara indicatorilor referitori la cantitatile de deseuri, pentru toti ceilalti indicatori 
datele se refera la anul pentru care se face monitorizarea si la anul precedent 
acestuia si vor fi validate in cadrul Grupului de monitorizare. Pentru indicatori 
referitori la cantitati vor fi utilizate date pentru ultimii doi ani pentru care exista date 
statistice. 
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Pentru o mai buna vizualizare a valorilor si tendintei indicatorilor asociati obiectivelor 
se va realiza un tabel (vezi ca model Tabelul 10-4) in care vor fi inscrise date 
referitoare la valoarea indicatorilor, tendinta acestora, precum si tintitele si termenele 
obiectivelor pentru care au fost stabiliti indicatorii. 
 
Tabelul 10-4 reprezinta numai un exemplu, care trebuie adaptat in  functie de 
obiectivele, tintele, masurile si indicatorii stabiliti. 
 
 



Plan Judeţean de Gestionare a Deseurilor – Judeţ  ALBA 

Tabel 10-3  Valoarea si tendinta indicatorilor de baza 

 
Indicator cuantificabil Nr.  

Crt. Denumire U.M. 
Valoarea 
precedenta
(anul x-1)* 

Valoarea 
actuala 
(anul x)*

Tendinta Observatii 

I.1 Cantitatea totala de deseuri 
municipale generate in judeţ  

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea 
cantitatii fata de 
anul precent 

I.2 Cantitatea totala de deseuri 
menajere generate in judeţ  

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea 
cantitatii fata de 
anul precent 

I.3 Cantitatea totala de deseuri 
menajere colectate din mediul 
urban  

tone/an    Pana la 
acoperirea 
intregii zone cu 
servicii de 
salubrizare, 
variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea 
cantitatii fata de 
anul predent, 
dupa aceea 
variatia pozitiva 
insemna 
scaderea 
cantitatii 

I.4 Cantitatea totala de deseuri 
menajere colectate din mediul 
rural 

tone/an    Pana la 
acoperirea 
intregii zone cu 
servicii de 
salubrizare, 
variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea 
cantitatii fata de 
anul predent, 
dupa aceea 
variatia pozitiva 
insemna 
scaderea 
cantitatii 

I.5 Cantitatea totala de deseuri 
asimilabile din comert, industrie 
si institutii generata in judeţ  

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea 
cantitatii fata de 
anul precent 

I.6 Indicator de generare a 
deseurilor municipale (cantitate 
de deseuri municipale generata 
in judeţ /populatia judeţ )  

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 
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Indicator cuantificabil Nr.  
Crt. Denumire U.M. 

Valoarea Valoarea 
Tendinta Observatii precedenta actuala 

(anul x-1)* (anul x)*
I.7 Indicator de generare a 

deseurilor menajere (cantitate 
de deseuri menajere generata 
in judeţ /populatia judeţ ) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.8 Indicator de generare a 
deseurilor menajere in mediul 
urban (cantitatea generata in 
mediul urban/numarul de 
locuitori din mediul urban) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.9 Indicator de generare a 
deseurilor menajere in mediul 
rural (cantitatea generata in 
mediul rural/numarul de 
locuitori din mediul rural) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.10 Indicator de colectare separata 
a deseurilor de hartie si carton 
de la populatie (cantitatea de 
deseuri de hartie si carton 
colectate separat de la 
populatie/populatia judeţ ) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.11 Indicator de colectare separata 
a deseurilor de plastic de la 
populatie (cantitatea de deseuri 
de plastic colectate separat de 
la populatie/populatia judeţ ) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.12 Indicator de colectare separata 
a deseurilor de sticla de la 
populatie (cantitatea de deseuri 
de sticla colectate separat de la 
populatie/populatia judeţ ) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.13 Indicator de colectare separata 
a deseurilor de metale de la 
populatie (cantitatea de deseuri 
de metale colectate separat de 
la populatie/populatia judeţ ) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.14 Indicator de colectare separata 
a deseurilor biodegradabile de 
la populatie (cantitatea de 
deseuri de biodegradabile 
colectate separat de la 
populatie/populatia judeţ ) 

kg/locuitor 
x an 

   Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.15 Cantitatea totala de deseuri 
voluminoase colectata in judeţ  

tone/an    In primii ani 
variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 
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Indicator cuantificabil Nr.  
Crt. Denumire U.M. 

Valoarea Valoarea 
Tendinta Observatii precedenta actuala 

(anul x-1)* (anul x)*
I.16 Cantitatea totala de deseuri din 

parcuri si gradini colectate in 
judeţ 

tone/an    In primii ani 
variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.17 Cantitatea totala de deseuri din 
piete colectate in judeţ  

tone/an    In primii ani 
variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.18 Cantitatea totala de deseuri 
stradale colectate in judeţ  

tone/an    In primii ani 
variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.19 Fractia de deseuri valorificate 
din total deseuri municipale 
(cantitate deseuri municipale 
valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 
100)  

%    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.20 Fractia de deseuri reciclate din 
total deseuri municipale  
(cantitate deseuri municipale 
valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 
100)  

%    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.21 Fractia de deseuri valorificate 
energetic din total deseuri 
municipale (cantitate deseuri 
municipale valorificate/cantitate 
totala de deseuri municipale 
generate x 100)  

%    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.22 Fractia de deseuri compostate 
din total deseuri municipale 
(cantitate deseuri municipale 
valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 
100)  

%    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.23 Fractia de deseuri incinerate 
din total deseuri municipale 
(cantitate deseuri municipale 
valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 
100)  

%    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.24 Fractia de deseuri depozitate 
din total deseuri municipale 
(cantitate deseuri municipale 
valorificate/cantitate totala de 
deseuri municipale generate x 
100)  

%    Variatia pozitiva 
inseamna 
scaderea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 
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Indicator cuantificabil Nr.  
Crt. Denumire U.M. 

Valoarea Valoarea 
Tendinta Observatii precedenta actuala 

(anul x-1)* (anul x)*
I.25 Capacitatea totala a facilitatilor 

de reciclare a deseurilor de 
hartie si carton din judeţ 
/regiune 

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.26 Capacitatea totala a instalatiilor 
de reciclare a deseurilor de 
metale din judeţ /regiune 

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.27 Capacitatea totala a instalatiilor 
de reciclare a deseurilor plastic 
din judeţ /regiune 

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.28 Capacitatea totala a instalatiilor 
de reciclare a deseurilor de 
sticla din judeţ /regiune 

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.29 Capacitatea totala a instalatiilor 
de compostare din judeţ  

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.30 Capacitatea totala a instalatiilor 
de valorificare energetica a 
deseurilor municipale din judeţ 
/regiune 

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.31 Capacitatea totala a instalatiilor 
de incinerare din judeţ /regiune 

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

I.32 Capacitatea totala a depozitelor 
conforme din judeţ  

tone/an    Variatia pozitiva 
inseamna 
cresterea valorii 
indicatorului 
fata de anul 
precedent 

 
* se vor preciza anii 
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Tabel 10-3  Valoarea si tendinta indicatorilor asociati obiectivelor 
 

Indicator cuantificabil 

Nr.  
Crt. Denumire  U.M. 

Valoa
re 
prece
denta
* 

Valoare 
actuala
* 

Tend
inta Tinta Termen 

II.1 Număr de hotărâri 
emise de Consiliul 
Judeţean şi 
Consiliile Locale 
pentru 
îmbunătăţirea 
gestionării 
deşeurilor 

numar    2009 

II.1 Numar anual de 
sanctiuni aplicate 
de Garda de Mediu 
la nivelul judeţului 
pentru gestionarea 
necorespunzatoare 
a deseurilor 

numar     Permanent 

II.2 APM- Număr 
personal 
angajat/Număr 
personal din 
schemă x 100 

%    2008 

II.2 CJ - Număr 
personal 
angajat/Număr 
personal din 
schemă x 100 

%    2008 

II.2 APM- Număr 
personal instruit în 
cursul 
anului/Număr total 
personal x 100 
 

%    

Crearea cadrului 
organizatoric pentru 
stabilirea orientării 
regionale în domeniul 
gestiunii deşeurilor  

Permanent 

II.2 CJ- Număr 
personal instruit în 
cursul 
anului/Număr total 
personal x 100 
 

%    permanent 

II.2 APM- - Număr 
computere/Număr 
total personal x 
100 

%    

Asigurarea de 
personal suficient şi 
bine pregătit 
profesional şi dotări 
corespunzătoare la 
toate nivelele 
organizaţiilor implicate 2008 

II.3 Număr proiecte 
depuse de 
Consiliul Judeţean 
şi Consiliile Locale 

Numar    Permanent 

II.3 Număr proiecte 
aprobate/Număr 
proiecte depuse x 
100 

%    

Optimizarea preluării şi 
utilizării fondurilor 
naţionale disponibile 

Permanent 

II.3 Numar instruiri 
realizate de catre 
angajatii 
administratiei 
publice locale din 
judeţ 

Numar    Optimizarea utilizării 
fondurilor europene şi 
internaţionale 

Permanent 

II.3 Numar localitati 
care au adoptat un 
tarif diferentiat 
pentru colectarea 
separata si in 
amestec a 
deseurilor 
menajere 
 

Numar    Adoptarea de tarife 
diferentiate/alte masuri 
in vederea reducerii 
cantitatii de deseuri 
eliminate 

permanent 
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Indicator cuantificabil 

Nr.  
Crt. Denumire  U.M. 

Valoa
re 
prece
denta
* 

Valoare 
actuala
* 

Tend
inta Tinta Termen 

II.3 Numar localitati 
care au adoptat o 
taxa de depozitare 
ridicata pentru 
deseurile 
biodegradabile 
municipale 
 

Numar    Permanent 

II.3 Numar localitati in 
care este interzisa 
depozitarea 
deseurilor din 
parcuri, gradini, 
cimitire si piete 

Numar    

Adoptarea de tarife 
diferentiate/alte masuri 
in vederea reducerii 
cantitatii de deseuri 
eliminate 

Permanet 

II.4 Numar comunicate 
de presa  
 
 

Numar    Permanent 

II.4 Numar conferinte 
de presa 
 

Numar    permanent  

II.4 Număr întâlniri 
anuale cu 
administatia 
publica locala si 
cetatenii 
 

Numar    Permanent 

II.4 Număr materiale 
informative 
(pliante, brosuri 
etc.) 
 

Numar    Permanent 

II.4 Numărul paginilor 
Web cu subiect 
gestionarea 
deşeurilor 
 

Numar    

Informarea si 
constientizarea 
publicului interesat  

Permanent 

II.5 Numar proceduri 
privind analiza 
/verificarea calitatii 
datelor privind 
deseurile  

Numar    2008 

II.5 Număr de 
masuratori privind 
compozitia 
deseurilor 
menajere 
 

Numar    permanent 

II.5 Număr de 
masuratori privind 
compozitia 
deseurilor 
menajere care sa 
reflecte ponderea 
materialelor de 
deseuri de 
ambalaje 

Numar    

Îmbunătăţirea 
sistemului regional şi 
local de colectare, 
prelucrare, analiză şi 
validare a datelor şi 
informaţiilor referitoare 
la generarea şi 
gestionarea deşeurilor 

permanent 

II.5 Numar de 
masuratori privind 
ponderea 
deseurilor 
biodegradabile din 
deseurile 
municipale (pe 
tipuri de deseuri) 
 

Numar    Îmbunătăţirea 
sistemului regional şi 
local de colectare, 
prelucrare, analiză şi 
validare a datelor şi 
informaţiilor referitoare 
la generarea şi 
gestionarea deşeurilor 

permanent 
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Indicator cuantificabil 

Nr.  
Crt. Denumire  U.M. 

Valoa
re 
prece
denta
* 

Valoare 
actuala
* 

Tend
inta Tinta Termen 

II.5 Număr de intâlniri 
de 
informare/analizare 
a modului de 
raportare a datelor 
privind deseurile 
din constructii si 
demolari 
 

Numar    permanent 

II.5 Număr de intâlniri 
de 
informare/analizare 
a modului de 
raportare a  
datelor privind 
gestionarea 
deşeurilor  cu 
societăţile 
implicate 

Numar     permanent 

II.6 Rata de acoperire 
cu servicii de 
salubritate în 
mediu urban din 
judeţ  

%    Arie de acoperire 100 
% in mediul urban 

2009 

II.6 Rata de acoperire 
cu servicii de 
salubritate in 
mediu rural din 
judeţ  

%    Aria de acoperire 90 % 
in mediul rural 

2009 

II.6 Numar locuitori 
care colecteaza 
separat deseuri 
hartie si carton  

Numar     Minim 160.000 
locuitori colecteaza 
separat deseurile de 
hartie si carton 

2008 

II.6 Numar locuitori 
care colecteaza 
separat deseurile 
de hartie si carton  

Numar     Minim 170.000 
locuitori colecteaza 
separat deseurile de 
hartie si carton 

2011 

II.6 Numar locuitori 
care colecteaza 
separat deseuri 
hartie si carton  

Numar     Minim 200.000 
locuitori colecteaza 
separat deseurile de 
hartie si carton 

2013 

II.6 Numar de locuitori 
care colecteaza 
separat deseurile 
de plastic, sticla si 
metal 

Numar     Minim 100.000 
locuitori colecteaza 
separat plastic, sticla 
si metale 

2008 

II.6 Numar de locuitori 
care colecteaza 
separat deseurile 
de plastic, sticla si 
metal 

Numar     Minim 150.000 
locuitori colecteaza 
separat plastic, sticla 
si metale 

2011 

II.6 Numar de locuitori 
care colecteaza 
separat deseurile 
de plastic, sticla si 
metal 
 

Numar     Minim200.000 locuitori 
colecteaza separat 
plastic, sticla si metale 

2013 

II.6 Capacitatile 
statiilor de sortare 
(pe tip de material 
sortat) 
 

tone/a
n 

   Asigurarea 
capitacitatilor de 
sortare  

permanent 

II.6 Numar statii de 
transfer 
 
 
 

Numar     Optimizarea 
transportului deseurilor 
catre depozitele 
conforme 

Anii de sistare a 
depozitarii pe depoz. 

neconf. 
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Indicator cuantificabil 

Nr.  
Crt. Denumire  U.M. 

Valoa
re 
prece
denta
* 

Valoare 
actuala
* 

Tend
inta Tinta Termen 

 II.7 Număr depozite 
neconforme 
închise (conform 
planificării) 

Numar    Conform preved. 
legale 

II.7 Număr spaţii de 
depozitare închise 
si ecologizate în 
mediul rural 
 

Numar    

Sistarea activităţii 
depozitelor 
neconforme 

2009 

II.7 Număr depozite de 
deseuri conforme 
puse in functiune 
 
 

Numar    Asigurarea 
capacităţilor necesare 
pentru eliminarea 
deşeurilor prin 
promovarea  cu 
prioritate a instalaţiilor 
de eliminare la nivel 
zonal 

Conform PRGD 

II.8 Numar de puncte 
de colectare a 
deseurilor 
periculoase 
municipale 

Numar    permanent 

II.8 Cantitatea 
colectata de 
deseuri 
periculoase 
municipale 

tone/a
n 

   permanent 

II.8 Cantitatea tratata 
de deseuri 
periculoase 
municipale 

tone/a
n 

   permanent 

II.8 Cantitatea de 
deseuri 
periculoase 
municipale 
eliminate in 
instalatiile 
autorizate 

tone/a
n 

   

Implementarea si 
functionarea sistemului 
de colectare separata, 
tratare si eliminare 
corespunzatoare a 
deseurilor periculoase 
municipale 

permanent 

II.9 Cantitatea 
colectata de 
deseuri 
voluminoase 

tone/a
n 

   permanent 

II.9 Cantitatea 
valorificata de 
deseuri 
voluminoase 

tone/a
n 

   permanent 

II.9 Cantitatea 
eliminata de 
deseuri 
voluminoase 

tone/a
n 

   

Implementarea si 
functionarea sistemului 
de colectare separata, 
valorificare si eliminare 
a deseurilor 
voluminoase 

permanent 

II.10 Cantitatea 
colectata separat 
de deseuri din 
constructii si 
demolari  

tone/a
n 

   Implementarea si 
functionarea sistemului 
de colectare separata, 
tratare, valorificare si 
eliminare a deseurilor 
din constr. si demolari 

permanent 

II.10 Cantitatea tratata 
de deseuri din 
constructii si 
demolari  

tone/a
n 

   permanent 

II.10 Cantitatea 
valorificata de 
deseuri din 
constructii si 
demolari (pe tip de 
material) 

tone/a
n 

   

Implementarea si 
functionarea sistemului 
de colectare separata, 
tratare, valorificare si 
eliminare a deseurilor 
din constr. si demolari 

permanent 
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Indicator cuantificabil 

Nr.  
Crt. Denumire  U.M. 

Valoa
re 
prece
denta
* 

Valoare 
actuala
* 

Tend
inta Tinta Termen 

II.10 Cantitatea 
eliminata de 
deseuri din 
constructii si 
demolari 
 

tone/a
n 

   permanent 

II.11 Cantitate DEEE 
colectata de la 
populatie prin 
firmele de 
salubrizare 
 

tone/a
n 

   permanent 

II.11 Cantitate de DEEE 
colectata de la 
populatie prin 
puncte de 
colectare 

tone/a
n 

   permanent 

II.11 Cantitatea de 
DEEE colectate de 
la populatie prin 
firme de 
salubrizare si 
puncte de 
colectare 
reutilizate ca 
echipamente 
intregi  

tone/a
n 

   permanent 

II.11 Capacitatea 
instalatiilor de 
dezmembrare a 
DEEE existente in 
judeţ (pe categorii 
de DEEE) 
 
 

tone/a
n 

   permanent 

II.11 Capacitatea 
instalatiilor de 
reciclare a 
substantelor, 
componentelor si 
materialelor 
provenite din 
DEEE existente in 
judeţ  
 
 

tone/a
n 

   

Implementarea si 
functionarea sistemului 
de colectare separata, 
tratare si valorificare a 
DEEE  

permanent 

II.11 Capacitatea 
instalatiilor de 
valorificare 
energetica a 
substantelor, 
componentelor si 
materialelor 
provenite din 
DEEE existente in 
judeţ  

tone/a
n 

   Implementarea si 
functionarea sistemului 
de colectare separata, 
tratare si valorificare a 
DEEE  

permanent 

II.12 Numar VSU 
colectate anual 
 
 

numar    permanent 

II.12 Numar 
instalatii de 
tratare VSU 
existente in 
regiune 
 

numa
r 

   

Implementarea si 
functionarea sistemului 
de colectare separata, 
tratare si valorificare a 
VSU permanent 
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Indicator cuantificabil 

Nr.  
Crt. Denumire  U.M. 

Valoa
re 
prece
denta
* 

Valoare 
actuala
* 

Tend
inta Tinta Termen 

II.12 Numar VSU 
colectate din 
regiune si 
trimise la 
tratare 
 
 
 

numa
r 

   permanent 

II.13 Gradul de 
valorificare a 
namolurilor in 
agricultura 
(cantitatea 
generata/cantit
atea 
valorificata in 
agricultura x 
100) 
Cantitatile se 
raporteaza in 
s.u. 

%    permanent 

II.13 Gradul de 
valorificare a 
namolurilor 
prin alte 
metode decat 
utilizarea in 
agricultura 
(cantitatea 
generata/cantit
atea 
valorificata x 
100) 
Cantitatile se 
raporteaza in 
s.u. 

%    

Cresterea 
gradului de 
valorificare a  
namolurilor 
rezultate de la 
statiile de epurare 
orasenestu 

permanent 

 
*se va preciza si anul corespunzator 
 

10.3.  MONITORIZAREA FACTORILOR RELEVANTI PENTRU PROGNOZA  
 
In capitolul 4 al Planului Judeţean de Gestionare a Deseurilor a fost realizata 
prognoza privind generarea deseurilor municipale, a deseurilor biodegradabile 
municipale si a deseurilor de ambalaje pentru perioada de planificare. Datele privind 
cantitatile prognozate a se genera au fost utilizate la cuantificarea tintelor si, implicit, 
la determinarea capacitatilor necesare a instalatiilor de gestionare a deseurilor. Acest 
fapt indica prognoza ca elementul cheie in determinarea necesitatilor de investii, 
astfel incat sa se asigure atingerea obiectivelor si tintelor stabilite. Prin urmare, 
pentru a evita eventualele supra- sau sub-estimari ale capacitatilor instaltatiilor de 
gestionare a deseurilor este necesar ca raportul de monitorizare sa cuprinda o 
evaluare anuala a factorilor relevanti utilizati in calculul prognozei si a cantitatilor 
prognozate.  
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In cazul in care se constata ca valorile cantitatilor de deseuri municipale sau deseuri 
de ambalaje generate in anul pentru care se realizeaza monitorizarea sunt cu mult 
diferite fata de cantitatile prognozate (variatie de peste 10 %), se va decide 
actualizarea sau revizuirea planului. 
 

10.3.1. Prognoza privind generarea deseurilor municipale 
 
Prognoza de generare a deseurilor municipale s-a realizat pornind de la cantitatea 
generata in anul 2005 si tinand seama de urmatorii factori: 
 
• Evolutia propulatiei; 
• Evolutia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare; 
• Evolutia indicatorului de generare a deseurilor municipale. 
 
Prognoza de generare a deseurilor biodegradabile municipale s-a realizat pe baza 
prognozei de generare a deseurilor municipale si a ponderii deseurilor 
biodegradabile in deseurile municipale. Datele privind ponderea deseurilor 
biodegradabile in deseurile municipale (pe tipuri de deseuri municipale) au fost, in 
general, obtinute din literatura de specialitate, in prezent in Romania neexistand 
masuratori specifice.  
 
Intrucat cantitatea de deseuri municipale generata in anul 2005 nu este rezultata din 
masuri directe, este recomandat ca anual cantitatea de deseuri municipale generate 
(total si pe tipuri) sa fie comparata cu cantitatea prognozata. 
 
Tabelul de monitorizare pote fi preluat din raportul de monitorizare.in coloana cu 
observatii fiind inscrise explicatii privind datele si modul de evaluare a acestora. Se 
va introduce coloana  a patra – Evaluare – elaboratorul raportului de monitorizare va 
preciza daca datele actuale sunt asemanatoare datele prognozate, sau daca nu, cat 
la suta reprezinta abaterea.  
 
In final, se va aprecia daca datele privind generarea deseurilor municipale si a 
deseurilor biodegradabile municipale din anul de monitorizare au o valoare apropiata 
de cantitatile prognozate. In cazul in care valorile nu sunt asemanatoare, va fi 
evaluata abaterea si va fi analizata influenta valorilor actuale asupra masurilor de 
implementare. Se poate recomanda actualizarea sau revizuirea planului. 
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Tabel 10- 4  Evaluarea factorilor de prognoza si a cantitatilor de deseuri municipale generate 

 
Factor de prognoza/cantitate prognozata 

Denumire U.M.       
Valoare 
actuala* 

Valoare 
prevazuta 
in PRGD* 

Evaluare Observatii 

Populatia  Numar    • Vor fi inscrise date referitoare la mediul urban, mediul rural si 
total regiune 

• Datele privind populatia actuala vor fi obtinute de la directiile de 
statistica regionale 

Gradul de acoperire cu servicii de 
salubrizare 

%    • Vor fi inscrise date referitoare la: mediul urban, mediul rural si 
total regiune 

Ponderea deseurilor biodegradabile in 
deseurile municipale 

%    • Datele actuale vor rezulta din masuratori si se vor referi la 
deseuri menajere de la populatie (urban, rural), deseuri 
asimilabile, deseuri din gradini si parcuri, deseuri din piete si 
deseuri stradale; 

• Valoarea prevazuta in PRGD – vezi tabelul cu ponderea 
deseurilor biodegradabile in deseurile municipale prezentat in 
PRGD  

Cantitatea totala de deseuri municipale 
generate in judeţ 

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.1 din capitolul III – „Valoarea 
si tendinta indicatorilor de baza” 

Cantitatea totala de deseuri menajere 
generate in judeţ  

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.2 din capitolul III – „Valoarea 
si tendinta indicatorilor de baza” 

Cantitatea totala de deseuri menajere 
colectate din mediul urban  

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.3 din capitolul III – „Valoarea 
si tendinta indicatorilor de baza” 

Cantitatea totala de deseuri menajere 
colectate din mediul rural 

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.4 din capitolul III – „Valoarea 
si tendinta indicatorilor de baza” 

Cantitatea totala de deseuri asimilabile 
din comert, industrie si institutii 
generata in judeţ  

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.5 din capitolul III – „Valoarea 
si tendinta indicatorilor de baza” 

Cantitatea totala de deseuri 
voluminoase colectata in judeţ  

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.15 din capitolul III – 
„Valoarea si tendinta indicatorilor de baza” 

Cantitatea totala de deseuri din parcuri 
si gradini colectate in judeţ  

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.16 din capitolul III – 
„Valoarea si tendinta indicatorilor de baza” 

Cantitatea totala de deseuri din piete 
colectate in judeţ  

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.17 din capitolul III – 
„Valoarea si tendinta indicatorilor de baza” 
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Cantitatea totala de deseuri stradale 
colectate in regiune 

tone/an    Valoarea actuala reprezinta indicatorul I.18 din capitolul III – 
„Valoarea si tendinta indicatorilor de baza” 

* Atat valoarea actuala, cat si valoarea prevazuta in PRGD trebuie sa se refere la acelasi an 
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10.3.2. Prognoza privind generarea deseurilor de ambalaje 
 
In cadrul PJGD a fost prognozata atat cantitatea totala de deseuri de ambalaje care 
se va genera la nivelul regiunii, cat si cantitatile rezultate de la populatie, respectiv 
comert, industrie si institutii. 
 
Prognoza de generare a deseurilor de ambalaje (total) s-a realizat pornit de la 
cantitatea generata in anul 2005 si tinand seama de o crestere anuala, care a fost 
stabilita de ANPM si MMDD.  
 
Prin urmare, compararea cantitatii anuale a deseurilor de ambalaje generate la nivel 
national cu cantitatile prognozate in PJGD este deosebit de importanta. 
 
Prognoza privind cantitatea de deseuri de ambalaje generate de la populatie si 
generate din comert, industrie si institutii s-a realizat pe baza prognozei cantitatii 
totale de ambalaje generate si tinand seama de: 
 
• Ponderea deseurilor de ambalaje in functie de sursa de generare; 
• Structura deseurilor de ambalaje; 
• Structura deseurilor de ambalaje de la populatie. 
 
 
In tabelul de mai jos este prezentata evaluarea sintetica a factorilor de prognoza de 
mai sus, respectiv a cantitatii de deseuri de ambalaje generate la nivel national. De 
asemenea, va fi evaluat si rata de recuperare a deseurilor de ambalaje de la 
populatie, care reprezinta raportul dintre cantitatea colectata separat si cantitatea 
totala generata de deseuri de ambalaje.  
 
Primele cinci coloane ale tabelului pot fi preluate in raportul de monitorizare, in 
coloana cu observatii fiind inscrise explicatii privind datele si modul de evaluare a 
acestora. In coloana a patra – Evaluare – elaboratorul raportului de monitorizare va 
preciza daca datele actuale sunt asemanatoare datele prognozate, sau daca nu, cat 
la suta reprezinta abaterea.  
 
In final, se va aprecia daca din anul de monitorizare au o valoare apropiata celor 
prezentate in PJGD. In cazul in care valorile nu sunt asemanatoare, va fi evaluata 
abaterea si va fi analizata influenta valorilor actuale asupra masurilor de 
implementare, in special asupra numarului populatiei care trebuie sa colecteze 
separat si a capacitatilor instalatiilor de sortare. Se poate recomanda actualizarea 
sau revizuirea planului. 
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Tabel 10-5  Evaluarea factorilor de prognoza si a cantitatilor de deseuri de ambalaje generate 

 
Factor de prognoza/cantitate prognozata 

Denumire U.M.       
Valoare 
actuala* 

Valoare 
prevazuta 
in PRGD* 

Evaluare Observatii 

Cantitatea totala de deseuri de 
ambalaje generata la nivel national 

tone/an    Cantitatea totala actuala de deseuri de ambalaje 
generata la nivel national va fi furnizata de care ANPM 

Ponderea deseurilor de ambalaje in 
functie de sursa de generare 

%    • Indicatorul se refera la cat la suta din total ambalaje 
generate provin de la populatie si cat la suta de la 
comert, industrie si institutii 

• Datele vor fi furnizate de catre ANPM 
Structura deseurilor de ambalaje %    • Structura pe tip de material a deseurilor de 

ambalaje generate se considera a fi aceeasi cu 
structura pe tip de material a ambalajelor introduse 
pe piata. 

• Aceste date se obtin din baza de date privind 
ambalajele si deseurile de ambalaje gestionala de 
ANPM 

Structura deseurilor de ambalaje de la 
populatie 

%    • Structura deseurilor de ambalaje de la populatie se 
determina pe baza compozitiei deseurilor menajere 
la nivelul regiunii. Compozititia trebuie sa reflecte 
ponderea materialelor de deseuri de ambalalaje in 
deseurile menajere. 

• Datele trebuie sa provina din masuratori 
Rata de recuperare a deseurilor de 
ambalaje colectate de la populatie 

Numar    Rata de recuperare reprezinta raportul dintre cantitatea 
colectata separat si cantitatea totala generata de 
deseuri de ambaöaje 

 
* Atat valoarea actuala, cat si valoarea prevazuta in PRGD trebuie sa se refere la acelasi an 
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10.4. EVALUAREA PROGRESULUI INREGISTRAT IN 
    INDEPLINIREA MASURILOR DE IMPLEMENTARE 
Evaluarea progresului inregistrat in indeplinirea masurilor de implementare se 
realizeaza pe baza datelor referitoare la valoarea si tendinta indicatorilor de baza si a 
indicatorilor asociati obiectivelor (tabelele 3 si 4). 
 
Pe baza tendintei indicatorilor de baza se poate aprecia la modul general daca 
sistemul de gestionare a deseurilor la nivelul regiunii inregistreaza progrese. 
 
Pentru indicatorii aferenti obiectivelor, evaluarea progresului se realizeaza pe grupuri 
de indicatori, aferenti obiectivelor. Se va acorda o atentie deosebita indicatorilor 
aferenti obiectivelor care au tinte care trebui atinse in anul in care se face 
monitorizare. Pentru acesti indicatori valoare trebuie comparata cu tinta.  
 
De asemenea, vor fi analizati si indicatorii aferenti obiectivelor cu tinte de indeplinit in 
anul urmator anului pentru care se realizeaza monitorizare.  
 
Pentru o mai buna vizualizare a progresului inregistrat in implementare, Incepand cu 
al doilea raport de monitorizare pot fi realizate grafice privind evolutia anumitor 
indicatori de monitorizare. 
 
10.5.  IDENTIFICAREA INTARZIERILOR, PIEDICILOR SI DEFICIENTELOR IN 

PROCESUL DE IMPLEMENTARE 
 
In acest capitol vor fi analizati indicatorii care au tendinta negativa sau stagnanta. O 
atentie deosebita se va acorda indicatorilor aferenti obiectivelor care au tinte in anul 
pentru care se realizeaza monitorizarea. 
 
 
In cadrul Grupului de monitorizare se vor identifica cauzele intarzierilor in 
implementare si vor fi propuse masuri pentru remedierea situatiei. Un rol important in 
aceasta faza a raportului de monitorizare il au consiliile judetene, care impreuna cu 
administratiile publice locale sunt principalii responsabili ai masurilor de 
implementare. 
 

10.6. CONCLUZII  
 
In acest capitol se prezinta succint concluziile raportului de monitorizare, 
evidentiindu-se obiectivele si masurile care nu au fost indeplinite in anul pentru care 
s-a realizat monitorizarea sau care se estimeaza ca nu vor fi atinse in urmatorii ani 
deoarece indicatorii au o tendinta negativa. De vor prezenta masurile care trebuie 
intreprinse in vederea indeplinirii tuturor obiectivelor. 
De asemenea, vor fi prezentate concluziile monitorizarii factorilor relevanti pentru 
prognoza. 
In final se va concluziona daca Raportul de monitorizare recomanda sau nu 
revizuirea PJG 
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ANEXA1 - LEGISLATIE PRIVIND DESEURILE 

 
Considerente legale (Directive ale UE, Reglementări naţionale, Reglementări ale Ministerului Administraţiei 

Publice şi a altor ministere, scurtã prezentare şi responsabilitãţi) 
 

Aceastã secţiune prezintã reglementările europene şi româneşti de bazã în domeniul gestionãrii deşeurilor, precum şi prevederile principale şi acolo unde 
este cazul, punctele critice (în font italic). Prezintã, de asemenea, şi legislaţie legatã de domeniul de gestionare a deşeurilor. 
 
Ca punct critic general privind actele juridice trebuie subliniate urmãtoarele: 

• Pentru anumite directive UE (de exemplu Directiva nr. 96/59/EC referitoare la eliminarea bifenilului policlorinat şi a trifenilului policlorinat (PCB şi 
PCT), Directiva nr. 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz, Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice 
(DEEE)), transpunerea integrală a fost realizatã pas cu pas în mai multe acte juridice şi au fost făcute amendamente în noi acte juridice care le 
completează şi modifică pe primele, sau chiar într-o succesiune de acte juridice ca Ordine de Ministru. 

• Pentru a oferi autoritãţilor competenete şi publicului reglementări mult mai clare şi mai complete, legislaţia ce transpune directivele UE numite mai 
sus, în noi Decizii Guvernamentale şi Ordine de Ministru trebuie întocmite şi numerotate din nou. 

• Celelalte acte juridice- ordonanţe de urgentã, legi, etc- completate şi modificate periodic trebuie reîntocmite şi combinate într-un singur act pentru ca 
procesul de control şi monitorizare să fie cât mai clar pentru autorităţile competente, agenţii economici şi public. 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 

autoritãţilor relevante  
Directiva nr 
2006/12/CE 
privind deşeurile 
Directiva nr. 
91/689/EEC 
privind deşeurile 
periculoase 
 

O.U.G nr. 78/2000 privind regimul 
deşeurilor (Monitorul Oficial Nr. 283 
dîn 22. 06.2000), 
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea 
O. U. nr.78/2000 privind regimul 
deşeurilor, completatã şi modificatã 
(Monitorul Oficial Partea I Nr.411 dîn 
25. 07. 2001) şi Ordonanţa de Guvern 
nr. 61/2006 pentru modificarea şi 
completarea O.U nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor (Monitorul Oficial  
Nr. 790 dîn 19. 08. 2006) 
Legea nr.27/15 ianuarie 2007, privind 
aprobarea O.UG nr.61/2006 pentru 
modificarea şi completarea O.UG 
nr.78/2000 privind regimul deşeurilor  
(Monitorul Oficial Partea I Nr.38 
/18.01.2007) 
Ordinul MMGA nr.1385 din 
29.12.2006, privind aprobarea 
Procedurii de participare a publicului 
la elaborarea, modificarea sau 
revizuirea planurilor de gestionare a 
deşeurilor, adoptate sau aprobate la 
nivel naţional, regional şi judeţean 
(Monitorul Oficial Partea I Nr.66 
/29.01.2007)  
„Metodologiei pentru elaborarea 
Planului Judeţean de gestionare a 
deşeurilor” aprobată prin Ordinul 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile nr.951/2007 şi publicată în 
Monitorul oficial Partea I nr. 497 
bis/25.07.2007. 

Toate reglementează cadrul activitãţilor 
de gestionare a deşeurilor care trebuie sã 
asigure un nivel înalt de protecţie pentru 
sãnãtatea umanã şi pentru mediu. 
 
Responsabilitãţile pentru elaborarea şi 
aprobarea Planurilor la toate nivelele- 
naţional, regional, judeţean şi pentru 
Bucureşti – au fost soluţionate prin noua 
Ordonanţã de Guvern nr. 61/2006. 
Au fost stabilite sancţiuni clare pentru 
autoritãţile care nu elaboreazã şi 
revizuiesc planurile lor de gestionare a 
deşeurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementează Procedura de participare 
a publicului la elaborarea, modificarea 
sau revizuirea planurilor de gestionare a 
deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel 
naţional, regional şi judeţean 

-Ministerul Sãnãtãţii 
evalueazã impactul pe care 
îl pot avea deşeurile asupra 
sãnãtãţii publice 
-Ministerul Administraţei 
Publice şi Internelor 
supraveghezã şi asigurã 
transpunerea strategiilor şi 
programelor de gestionare a 
deşeurilor de cãtre 
autoritãţile locale. 
-Alte ministere contribuie cu 
strategii sectoriale şi planuri 
de gestionare pentru a fi 
integrate în planul naţional. 
Consiliile judetene in 
colaborare cu agentiile 
regionale pentru protectia 
mediului sunt responsabile 
pentru elaborarea planurilor 
regionale de gestionarea 
deseurilor 
 
 
 
- Consiliile judetene in 
colaborare cu agentiile 
regionale şi judeţene pentru 
protectia mediului sunt 
responsabile pentru 
elaborarea planurilor 
judeţene de gestionarea 
deseurilor 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 
privind aprobarea Planului şi 
Strategiei Naţionale de Gestionare a 
Deşeurilor.  
(Monitorul Oficial nr.  954 / 
18.10.2004) 
 
 
 
 
 
Ordinul 1.341/1499/2006 al MMGA şi 
al Ministerului integrării europene de 
aprobare a planurilor regionale de 
gestionare a deşeurilor (Monitorul 
Oficial nr.  232 / 04.04.2007) 

Se referã la aprobarea Strategiei şi 
Planului Naţional de Gestionare a 
Deşeurilor conţinând o prognoză, 
obiective şi ţinte, un plan de acţiune şi 
alternative pentru atingerea obiectivelor şi 
ţintelor propuse, în ceea ce priveşte 
deşeurile municipale, inclusiv deşeurile 
de ambalaje şi deşeurile biodegradabile. 
Planul Naţional conţine, de asemenea, şi 
o parte distinctã pentru deşeurile din 
producţie inclusiv deşeurile periculoase 
 
Aprobă PRGD Regiunea 7 Centru 

-Ministerul Administraţiei 
Publice participã la 
întocmirea planurilor de 
gestionare a deşeurilor 
pentru serviciile de 
administraţie publicã şi 
monitorizeazã îndeplinirea 
obiectivelor propuse în 
Planul Naţional 
- Administraţia regionalã / 
judeţeanã / localã asigurã 
implementarea anumitor 
puncte din planul de 
implementare 

Hotararea Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 394 din 
10.05.2005) 

Stabileste cadrul legal pentru depozitarea 
deşeurilor, ca şi pentru construcţia, 
exploatarea, monitorizarea, închiderea şi 
operaţiunile de întreţinere ulterioară a 
amplasamentelor depozitelor existente de 
deşeuri 

Autoritãţile locale trebuie sã 
iniţieze acţiunile 
corespunzătoare pentru 
construirea unui depozit nou 
de deşeuri după ce a fost 
folosită 75% din capacitatea 
proiectatã a unui depozit 
existent de deşeuri. 

Directiva nr. 
99/31/EC  
privind 
depozitarea 
deşeurilor 

Ordinul Ministerului Mediului şi 
Gospodãririi Apelor nr. 95/2005 ce 
defineşte criteriile ce trebuie 
îndeplinite de deşeuri pentru a putea fi 
incluse pe lista specificã de deşeuri a 
unui depozit şi pe lista naţionalã de 
deşeuri acceptate în fiecare clasã de 
depozit de deşeuri (Monitorul Oficial 
nr. 194  din 8.03. 2005) 

Aprobã normele tehnice privind 
procedurile preliminare de acceptare a 
deşeurilor, criteriile de acceptare a 
deşeurilor şi lista naţionalã de deşeuri 
acceptate pentru fiecare clasã de depozit 

Responsabilitatea aparţine 
Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, Agentiei 
Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi fiecărei Agenţii 
Regionale pentru Protecţia 
Mediului 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

Ordinul Ministerului Mediului şi 
Gospodãririi Apelor nr. 757/2004 
privind aprobarea normelor tehnice 
privind depozitarea deşeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01. 
2005), completatã şi modificatã prin 
Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul 
Oficial nr. 1101 din 7.12. 2005) 

Aprobã normele tehnice privind 
depozitarea deşeurilor, construcţia, 
exploatarea, monitorizarea şi închiderea 
depozitelor de deşeuri 
 
OM nr.1230/2005 reglementează pre-
tratarea/tratarea levigatului de la 
depozitele de deşeuri în concordanţã cu 
actele juridice în vigoare privind calitatea 
apei 

Pentru implementarea 
acestor reglementări, 
responsabilitãţile aparţin 
administraţiilor publice 
centrale/regionale/locale şi 
autoritãţilor competenete 
pentru protecţia mediului, 
precum şi proiectanţilor, 
constructorilor, operatorilor şi 
proprietarilor 

Ordinul Ministerului Mediului şi 
Gospodãririi Apelor nr. 1274/2005 
privind eliberarea permiselor de mediu 
pentru închiderea instalaţiilor pentru 
eliminarea, depozitarea şi incinerarea 
deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 1180 
din 28.12.2005). 

Reglementează condiţiile pentru 
închiderea depozitelor de deşeuri, a 
incineratoarelor spitaliceşti şi eliberarea 
permiselor pentru închiderea acestor 
instalaţii 

Agenţiile Locale pentru 
Protecţi Mediului sunt 
responsabile cu eliberarea 
permiselor pentru închidere 

Directiva nr. 
99/31/EC  
privind 
depozitarea 
deşeurilor 

Ordinul Ministerului Mediului şi 
Gospodãririi Apelor nr. 775/2006 
pentru aprobarea listei localitãţilor 
izolate care pot depozita deşeurile 
municipale în acele depozite cu 
condiţia sã îndeplinească unele din 
prevederile HG nr. 349/ 2005 privind 
depozitarea deşeurilor (Monitorul 
Oficial nr. 675 din 7.08. 2006) 

Aprobã o listã a localitãţilor izolate care 
pot depune deşeurile la anumite depozite 
de deşeuri care nu sunt în totalitate 
conforme cu HG 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor 
 
 

Autoritãţile locale sunt 
responsabile cu propuneri 
noi, luând în considerare 
criteriul localitãţilor izolate 

Directiva nr. 
2000/76/EC 
privind 
încinerarea 
deşeului 

Hotararea Guvernului nr. 128/ 2002 
privind incinerarea deşeurilor 
(Monitorul Oficial, Partea I nr.160 din 
6.03.2002) 

Reglementeazã activităţile de incinerare 
şi co-incinerare, mãsurile de control şi 
monitorizare a incineratoarelor şi co-
incineratoarelor 

Agenţiile pentru protecţia 
mediului sunt responsabile 
cu eliberarea permiselor 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

Hotararea Guvernului nr. 268/2005 
(Monitorul Oficial nr. 332. din 
20.04.2005) care completeazã şi 
modificã HG nr. 128/2002 privind 
incinerarea deşeurilor 

Completeazã şi modificã HG128/2002 şi 
asigurã transpunerea totalã a Directivei 
nr. 2000/76/EC privind incinerarea 
deşeurilor, dând de asemenea şi lista 
graficelor de închidere a incineratoarelor. 
Ar trebui întocmitã o nouã HG pentru a 
putea fi corelatã cu legislaţia actualã în 
vigoare (ex. HG 856/2002 şi procedura de 
obţinere a permiselor) şi pentru a avea un 
singur act juridic, complet şi clar 

Agenţiile pentru protecţia 
mediului sunt responsabile 
cu eliberarea acordurilor şi 
autorizaţiilor pentru 
incineratoare şi co-
incineratoare 

Ordinul Ministerului Mediului şi 
Gospodãririi Apelor nr. 756/2004 
pentru aprobarea normelor tehnice 
privind incinerarea deşeurilor 
(Monitorul Oficial nr. 86 din 
26.01.2005) 

Aprobã normele tehnice privind 
incinerarea deşeurilor 

 

Directiva nr. 
94/62/EC privind 
ambalajele şi 
deşeurile din 
ambalaje cu 
modificarile 
ulterioare 

Hotararea Guvernului nr. 621/ 2005 
privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor din ambalaje (Monitorul 
Oficial nr. 639 din 20.07.2005)  

Reglementează gestionarea ambalajelor 
şi deşeurilor din ambalaje, stabilînd 
obiective şi ţinte naţionale privind 
valorificarea/reciclarea deşeurilor din 
ambalaje 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului trebuie sã 
proiecteze programe de 
cercetare menite sã studieze 
manufacturarea şi 
compoziţia ambalajelor 
-Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor – 
campanii de educare privind 
colectarea selectivã 

Ordonanţa de Urgenţã nr. 196/2005 
aprobatã şi modificatã de Legea nr. 
105/25.04.2006 privind Fondul de 
Mediu (Monitorul Oficial nr. 393 din 
8.05. 2006) 

Aprobã nivelul taxelor plãtite de cãtre 
producătorii şi importatorii de bunuri 
ambalate dacã aceştia nu îndeplinesc 
ţintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 
privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor din ambalaje 

Adminstraţia Fondului de 
Mediu colecteazã taxele 
pentru a finanţa prin proiecte 
sistemul de 
colectare/reciclare PET şi 
alte proiecte de protecţie a 
mediului 

Directiva nr. 
94/62/EC privind 
ambalajele şi 
deşeurile din 
ambalaje cu 
modificarile 
ulterioare 

Ordinul Ministerului Mediului şi 
Gospodãririi Apelor nr. 927/2005 
privind procedurile de raportare a 

Aprobã procedura de raportare a 
informaţiilor privind ambalajele şi deşeuri 
din ambalaje 

Agenţii economici- 
producători şi importatori- 
care introduc bunuri 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

informaţiilor privind ambalajele şi 
deşeurile din ambalaje (Monitorul 
Oficial nr. 929 din 18.10.2005) 

ambalate pe piaţã trebuie sã 
raporteze cantitãţile pentru 
baza de date naţionalã 
privind ambalajele şi 
deşeurile din ambalaje 

Ordinul MMGA nr. 1229/ 731/ 
1095/2005 privind aprobarea 
procedurii şi criteriilor de autorizare a 
entitãţilor economice pentru a prelua 
responsabilitatea în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivelor anuale de 
valorificare şi reciclare a ambalajelor 
şi deşeurilor din ambalaje (Monitorul 
Oficial Partea I, nr. 27 din 12.01. 
2006) 

Reglementează procedurile şi criteriile de 
acordare a permiselor pentru persoanele 
juridice pentru a prelua responsabilităţile 
privind atingerea ţintelor de reciclare şi 
valorificare a bunurilor ambalate 

ANPM trebuie sã ia toate 
măsurile pentru a îndeplini 
prevederile acestui ordin. 
MMGA, prin ANPM este 
responsabil cu eliberarea 
licenţelor de funcţionare a 
entitãţilor economice ce 
preiau responsabilităţile de 
la importatori şi producatori  

Directiva nr. 
94/62/EC privind 
ambalajele şi 
deşeurile din 
ambalaje cu 
modificarile 
ulterioare 

Ordinul MMGA nr. 194/ 
360/1325/2006 ce completeazã şi 
modificã Ordinul 1229/ 731/ 
1095/2005 privind aprobarea 
procedurii şi criteriilor de autorizare a 
persoanelor juridice pentru a prelua 
responsabilitatea în ceea ce priveşte 
atingerea ţintelor anuale de 
valorificare şi reciclare a deşeurilor din 
ambalaje (Monitorul Oficial nr. 499 din 
8.06.2006) 

Completeazã şi modificã procedura şi 
criteriile pentru autorizarea entitatilor 
juridice care preiau responsabilitatea în 
ceea ce priveşte atingerea ţintelelor 
privind reciclarea şi valorificarea 
 
 

 

Decizia nr. 
2000/532/EC, 
moficată prin 
Decizia nr. 
2001/119 
stabilind o listã a 
deşeurilor 

Hotararea Guvernului  856/2002 
privind pãstrarea de înregistrãri legate 
de gestionarea deşeurilor şi o listã de 
deşeuri, inclusiv cele periculoase 
(Monitorul Oficial nr. 659, din 
5.09.2002) 

Reglementează pãstrarea de informaţii 
privind gestionarea deşeurilor, inclusiv 
colectarea, transportul, depozitarea 
temporarã, refolosirea şi eliminarea de 
cãtre agenţii economici 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

Directiva nr. 
86/278/EEC 
privind protecţia 
mediului, şi în 
particular, a 
solului, atunci 
când namolul 
provenit de la 
staţiile de 
epurare este 
folosit în 
agriculturã 

Ordinul MMGA şi al Ministerului 
Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltării 
Rurale nr. 344/708/ 2004 privind 
aprobarea normelor tehnice pentru 
protecţia mediului, şi în particular, a 
solului, când nãmolul provenit de la 
staţiile de epurare este folosit în 
agriculturã (Monitorul Oficial nr. 959 
din 19.10.2004) 

Aprobã normele tehnice pentru protecţia 
mediului şi în special a solului, atunci 
când nãmolul provenit de la staţiile de 
epurare este folosit în agriculturã 

-Autoritãţile teritoriale din 
agricultură trebuie sã 
coopereze cu autoritatea de 
mediu pentru eliberarea 
permiselor pentru folosirea 
nãmolului provenit de la 
staţiile de epurare în 
agriculturã. 
-Ministerul Internelor şi 
Administraţiei Publice 
elaboreazã împreunã cu 
autoritãţile locale planuri 
pentru imbunãtaţirea 
activitãţilor staţiilor de 
epurare pentru a aplicare 
cele mai bune practici în 
ceea ce priveşte eliminarea 
nămolului 

Directiva nr. 
75/439/EEC 
privind 
eliminarea 
uleiurilor uzate, 
modificată prin 
Directiva nr. 
87/101/EEC şi 
Directiva nr. 91 
/692/EEC 

Hotararea Guvernului Nr.  
662/2001 privind gestionarea uleiurilor 
uzate (Monitorul Oficial, Partea I nr. 
446 din 8.08. 2001),completată şi 
modificată prin Hotararea Guvernului  
441/2002 (Monitorul Oficial nr. 325 din 
16.05. 2002) şi Hotararea Guvernului  
1159/2003 ce modifică Hotararea 
Guvernului  662/2001 privind 
gestionarea uleiurilor uzate (Monitorul 
Oficial nr. 715 din 14.10. 2003) 

Reglementează depozitarea uleiurilor 
uzate, pentru a evita efectele negative pe 
care acestea le pot avea asupra sãnãtãtii 
umane şi asupra mediului. 
Se referã la condiţiile pentru colectarea 
anumitor tipuri de uleiuri uzate 
 
 

Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, 
Ministerul Economiei şi 
Comerţului, Ministerul 
Transporturilor şi autorităţile 
locale de mediu sunt 
autorităţile competente. 
Autorităţile locale de mediu 
trebuie sã publice lista 
companiilor certificate sã 
întreprindã activitaţi de 
gestionare a uleiurilor uzate 

Directiva nr. 
91/157/EEC 
privind bateriile 
şi acumulatorii ce 
conţin anumite 
substanţe 

Hotararea Guvernului nr.  
1057/2001 privind regimul bateriilor şi 
acumulatorilor ce conţin substanţe 
periculoase (Monitorul Oficial nr. 700  
din 5.11. 2001) 

Stabileste condiţiile pentru etichetarea 
bateriilor şi acumulatorilor ce conţin 
anumite substanţe periculoase, ca şi 
pentru eliminarea bateriilor şi 
acumulatorilor uzaţi. 
 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului trebuie sã 
depunã la Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării 
diferite programe de 
cercetare menite sã reducã 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

periculoase 
(inlocuita prin 
Directiva 
2006/66/EC) şi 
Directiva 
nr. 93/86/EC 
privînd 
etichetarea 
bateriilor 

 conţinutul de metal-greu şi 
cantitatea de substanţe 
periculoase din baterii şi 
acumulatori 

Hotararea Guvernului  173/2000 
privind gestionarea specială şi 
controlul bifenililor policlorinaţi şi a 
altor compuşi similari (Monitorul 
Oficial nr. 131 din 28.03.2000) 

Reglementează condiţiile speciale pentru 
gestionarea şi controlul bifenililor 
policlorinaţi şi a altor compuşi similari, 
transpunând principalele prevederi ale 
Directivei CE 

Autorităţile responsabile cu 
activitãţile de prevenire şi 
stingere a incendiilor trebuie 
sã reactualizeze în mod 
regulat inventariile lor privind 
PCB şi PCT, incluzand date 
despre cantitatea, tipul şi 
locaţia compuşilor 

Directiva nr. 
96/59/EC privind 
depozitarea 
bifenilului 
policlorinat şi a 
trifenilului 
policlorinat (PCB 
şi 
PCT) 

Hotararea Guvernului  291/ 2005 
pentru modificarea HG nr. 173/ 2000 
(Monitorul Oficial nr. 330 din 19.04. 
2005) 

Completeazã şi modificã HG nr. 173/2000 
pentru a fi în concordanţã cu Directiva UE 
privind termenele limitã şi depozitarea 
echipamentelor contaminate şi a uleiurilor 
uzate 

Agenţii economici trebuie sã 
respecte termenele limitã 
stabilite pentru eliminare 

Ordinul MMGA nr. 1018/2005 ce 
stabileste Secretariatul Tehnic pentru 
gestionarea şi controlul PBC şi PCT în 
cadrul Direcţiei pentru Gestionarea 
Deşeurilor şi Substanţelor Chimice 
Periculoase (Monitorul Oficial nr. 966 
din 1.11 2005) 

Aprobã înfiinţarea Secretariatului Tehnic 
pentru Gestionarea şi Controlul PCB şi 
PCT în cadrul Direcţiei pentru 
Gestionarea Deşeurilor şi Substanţelor 
Chimice Periculoase din cadrul Agentiei 
Nationale pentru Protecţia Mediului 

Secretariatul Tehnic pentru 
Gestionarea şi Controlul 
PCB şi PCT are 3 
reprezentanti de la ANPM şi 
câte 1 reprezentant de la 
fiecare din următoarele 
instituţii: MMGA, ARPM, 
Garda Naţionalã de Mediu şi 
ICIM- Bucureşti 

Directiva nr. 
96/59/EC privind 
depozitarea 
bifenilului 
policlorinat şi a 
trifenilului 
policlorinat (PCB 
şi PCT) 

Ordinul MMGA nr. 257/2006 
pentru completarea anexei Ordinului 
de Ministru nr. 1018/2005 ce 
stabileste înfiinţarea Secretariatului 
Tehnic pentru compuşii numiţi în 

Stabileşte condiţiile pentru inventarul 
echipamentelor ce conţin compuşii numiţi 
sub 50 ppm şi prin adãugarea unor 
definiţii şi prevederi asigurã transpunerea 
totală a Directivei nr. 96/59/EC 
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autoritãţilor relevante  

cadrul Direcţiei pentru Gestionarea 
Deşeurilor şi Substanţelor Chimice 
Periculoase (Monitorul Oficial nr. 249 
din 20.03. 2006) 

 
 

HG nr. 1357/2002 ce stabileşte 
autoritãtile publice responsabile cu 
supravegherea şi controlul 
transporturilor de deşeuri între ţãri, în 
ţarã şi în afara ţãrii (Monitorul Oficial 
nr. 893 din 10.12.20025) 

Reglementează supervizarea şi controlul 
transporturilor de deşeuri între ţãri, în ţarã 
şi în afara ţãrii 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului trebuie sã 
autorizeze activităţile de 
import de deşeuri şi 
activitãţile de 
valorificare/reciclare 

Reglementarea 
nr. 259/93 privind 
supervizarea şi 
controlul 
transporturilor de 
deşeuri între 
ţãrile membre 
UE, în şi în afara 
Comunitãţii 
Europene 

HG nr. 228/2004 privind 
supravegherea şi controlul 
transporturilor de deşeuri 
nepericuloase destinate importului, 
procesãrii în interiorul ţării şi tranzitului 
(Monitorul Oficial Nr. 189 din 
04.03.2004) completatã cu HG nr. 
514/2005 (Monitorul Oficial nr. 505 din 
14.06.2005) 

Reglementează supravegherea şi 
controlul transporturilor de deşeuri 
nepericuloase destinate importului, 
procesãrii în interiorul ţării şi tranzitului 

Autoritãţile vamale trebuie sã 
autorizeze intrãrile în ţarã a 
transporturilor de deşeuri 
nepericuloase 

Legea nr. 6/1991 privind aderarea 
României la Convenţia de la Basel 
privind mişcările transfrontaliere ale 
deşeurilor periculoase şi privind 
eliminarea lor (Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 18 din 26.01.1991) 

Reglementează mişcările transfrontaliere 
ale deşeurilor periculoase şi eliminarea 
acestora 

Autoritatea competentã şi 
punctul central îl reprezintã 
MMGA prin entitãţile 
subordonate acestuia: 
Direcţia pentru Gestionarea 
Deşeurilor şi Agenţia 
Naţionalã pentru Protecţia 
Mediului 

Reglementarea 
nr. 259/93 privind 
supervizarea şi 
controlul 
transporturilor de 
deşeuri între 
ţãrile membre 
UE, în şi în afara 
Comunitãţii 
Europene Legea nr. 265/2002 privind 

acceptarea amendamentelor 
Convenţiei de la Basel privind 
controlul mişcărilor transfrontaliere ale 

Adoptã amendamentele Convenţiei de la 
Basel privind controlul mişcărilor 
transfrontaliere a deşeurilor periculoase 
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deşeurilor periculoase şi privind 
eliminarea acestora (Monitorul Oficial 
nr. 352 din 27.05.2002) 
Ordinul MMGA nr. 2/2004  
ce aprobă Procedura pentru 
Reglementarea şi Controlul 
Transporturilor de deşeuri pe teritoriul 
României (Monitorul Oficial nr. 324 din 
15.04. 2004) 

Stabileşte Procedura pentru 
reglementarea şi controlul transporturilor 
deşeurilor de orice tip pe teritoriul 
României 

Ministerele Mediului, 
Transporturilor, Sãnãtãţii, 
Administraţiei şi Internelelor, 
Comisia Naţionalã de 
Reciclare şi Garda Naţionalã 
de Mediu trebuie sã 
identifice neconcordanţele şi 
sã aplice sancţiuni 

HG nr. 895/2006 pentru întãrirea 
Reglementării nr. 259/93/CEE privind 
supravegherea şi controlul 
transportului în, prin şi în afara UE, 
adoptatã la 1.02.1993, începând cu 
data la care România va adera la 
Comunitatea Europeanã (Monitorul 
Oficial nr. 638, din 25.07.2006) 

Stabileşte cadrul legal pentru importul, 
exportul şi tranzitul deşeurilor în, prin şi 
între ţările UE. Această HG va intra în 
vigoare în momentul în care Romania va 
deveni stat membru al UE. La aceeaşi 
datã, celelalte HG cum ar fi 1357/2002 şi 
228/204 vor fi abrogate 

 

HG nr. 2406/2004 privind gestionarea 
vehiculelor scoase din uz (Monitorul 
Oficial nr.32 din 11.01.2005.) 

Reglementează gestionarea vehiculelor 
scoase din uz, stabilind ţintele pentru 
valorificare şi reciclare, şi cerinţele 
minime ce trebuie îndeplinite în ceea ce 
priveşte instalaţiile de colectare şi de 
dezmembrare a VSU. 

MMGA are responsabilitatea 
de a raporta datele la fiecare 
3 ani Comisiei Europene  

Directiva nr. 
2000/53/EC 
privind vehiculele 
scoase din uz 
(VSU) 

Ordinul MMGA şi al Ministerului 
Economiei şi Comerţului nr. 
88/110/2005 privind materialele şi 
componentele de VSU ce fac excepţie 
de la aplicarea articolului 4 al HG nr. 
2406/2004 privind gestionarea 
vehiculelor scoase din uz (Monitorul 
Oficial nr. 260 din 29.03. 2005) 

Aprobã lista materialelor şi 
componentelor ce fac excepţie de la 
aplicarea articolului 4, paragraful (1) al 
HG nr. 2406/2004 privind gestionarea 
vehiculelor scoase din uz 
 
. 
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Ordinul comun al MMGA, MAPA şi 
MTCT nr. 87/527/411/2005 privind 
modelul certificatului de distrugere şi 
condiţiile pentru eliberarea acestuia 
pentru vehiculele scoase din uz 
(Monitorul Oficial nr. 295 din 
8.04.2005) 

Aprobã modelul de certificat de distrugere 
pentru vehiculele scoase din uz precum şi 
condiţiile de eliberare a acestui certificat 
 
 

 

Ordinul MMGA nr. 1224/2005 privind 
aprobarea procedurii şi condiţiilor de 
autorizare a entitãţilor legale de 
asumare a responsabilitãţilor pentru 
stabilirea ţintelor anuale de refolosire, 
reciclare şi valorificare energeticã a 
VSU (Monitorul Oficial nr. 1178 din 
27.12.2005) 

Aprobã procedura şi condiţiile pentru 
eliberarea permisului cãtre entitãţile 
juridice pentru ca acestea sã-şi asume 
responsabilitãţile pentru îndeplinirea 
ţintelor anuale privind valorificarea şi 
reciclarea de la producãtorii şi importatorii 
de vehicule 

 

Ordinul MMGA nr. 816/2006 pentru 
înfiinţarea comisiei pentru evaluarea 
şi eliberarea permiselor pentru 
entitãţile juridice, privind asumarea 
responsabilitãţilor legate de ţintele 
anuale de refolosire, reciclare şi 
valorificare energeticã a VSU 
(Monitorul Oficial nr. 724 din 
24.08.2006) 

Stabileşte competenţele Comisiei, în ceea 
ce priveşte emiterea permiselor pentru 
entitãţile juridice care ăşi asumă 
responsabilitatea pentru îndeplinirea 
ţintelor anuale de valorificare/reciclare 
 
O parte din persoanele nominalizate în 
comisie au fost înlocuite şi OM trebuie 
modificat în concordanţã cu noile 
schimbãri şi nominalizãri din Minister 

 

Hotararea Guvernului  448/2005 
privind deşeurile din echipamente 
electrice şi electronice (Monitorul 
Oficial nr. 491 din 10.06.2005) 

Transpune cerinţele Directivelor 
Europene, obiectivele şi ţintele ce trebuie 
atinse gradual. Responsabilitatea 
finanţãrii colectãrii/ transportului şi 
eliminãrii DEEE din gospodãrii şi de la 
ceilalţi utilizatori revine producãtorilor care 
introduc EEE pe piatã după 31.12.2006 
 
 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului, MMGA şi 
autoritãtţile publice locale 
sunt obligate sã promoveze 
informaţii şi campanii de 
educare a consumatorilor şi 
sã ii încurajeze sã faciliteze 
procesul de refolosire, 
tratare şi valorificare a DEEE 

Directiva nr. 
2002/96/EC 
privind 
deşeurile din 
echipamente 
electrice şi 
electronice 
(DEEE) 

Ordinul MMGA nr. 901/SB/ 2005 Aprobã mãsurile specifice pentru  
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privind aprobarea mãsurilor specifice 
pentru colectarea DEEE care prezintã 
riscuri de contaminare pentru 
personalul de la punctele de colectare 
(Monitorul Oficial nr. 910 din 
12.10.2005) 

colectarea DEEE deteriorate şi 
contaminate în condiţii de siguranţã 
pentru sãnãtatea personalului ce 
deserveşte punctele de colectare 

Ordinul comun al MMGA şi MEC nr. 
1225/721/2005 privind aprobarea 
procedurii şi criteriilor de evaluare şi 
autorizare a entitãţilor colective ce 
preiau responsabilitãţile de atingere a 
ţintelor anuale de 
refolosire/valorificare/reciclare a 
DEEE (Monitorul Oficial nr. 161 din 
21.12.2005) şi rectificarea acestuia în 
2006 (Monitorul Oficial nr. 44 din 
18.01.2005) 

Reglementează procedura şi criteriile de 
evaluare şi autorizare a entitãţilor 
colective ce preiau responsabilitatea de 
atingere a ţintelor anuale de la 
producătorii şi importatorii de 
echipamente electrice şi electronice. 

Responsabilã cu intrarea în 
vigoare a OM este Agenţia 
Naţionalã pentru Protecţia 
Mediului. 

Ordinul comun al MMGA şi MEC nr. 
1223/715/2005 privind procedura de 
înregistrare a producãtorilor, 
inventarul şi datele raportate privind 
EEE şi DEEE (Monitorul Oficial nr.1 
din 3.01.2006) 

Este aprobatã o procedurã clarã de 
înregistrare a producãtorilor şi a formelor 
specifice de raportare a datelor privind 
EEE produse şi introduse pe piaţã, 
precum şi date referitoare la DEEE 
 

Agenţia Naţionalã pentru 
Protecţia Mediului este 
responsabilã cu agregarea 
datelor primite într-o bază de 
date naţionalã privind EEE şi 
DEEE. 

Hotararea Guvernulu inr. 992/2005 
privind limitarea folosirii anumitor 
substanţe periculoase în EEE 
(Monitorul Oficial  nr 822 din 
12.09.2005) 

Reglementează regimul de introducere pe 
piaţã a EEE ce conţin substanţe 
periculoase; dupã 1.01.2007 va fi 
interzisã introducerea pe piaţã a EEE ce 
conţin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB şi DEPB 

Agenţia Naţionalã pentru 
Substanţe Chimice şi 
Periculoase este 
responsabilã cu impunerea 
de penalitãţi în cazul 
neconformãrii. 

Directiva nr. 
2002/96/EC 
privind 
deşeurile din 
echipamente 
electrice şi 
electronice 
(DEEE) 

Hotararea Guvernului nr. 816/2006 
pentru completarea şi modificarea HG 
nr. 992/2005 privind limitarea folosirii 
anumitor substanţe periculoase în 
EEE (Monitorul Oficial nr 822 din 
12.09.2005) 

Reglementează nivelul admis al 
concentraţiilor de anumite metale grele şi 
alţi compuşi toxici în echipamentele 
electrice şi electronice 
 
 

MEC va schimba nivelul 
concentraţiilor şi lista 
substanţelor periculoase 
pentru a fi în concordanţã cu 
progresul tehnologic 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind 
etichetarea specificã aplicatã 
echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţã dupa 31 Dec 2006. 
(Monitorul Oficial nr.608 din 
13.07.2006) 

Reglementează tipul şi mãsurile 
etichetelor pentru diferite bunuri, 
introduse pe piaţă după 31 Dec 2006, 
precum şi identificarea producãtorului 
 
 

Garda Naţionalã de Mediu şi 
Autoritatea pentru Protecţia 
Consumatorului sunt 
responsabile cu instituirea 
penalitãţilor în caz de 
neconformare 

Directiva nr. 
2002/96/EC 
privind 
deşeurile din 
echipamente 
electrice şi 
electronice 
(DEEE) 

Ordinul MMGA nr. 66 / 20.01. 2006 
privind înfiinţarea Comisiei pentru 
Evaluarea şi Autorizarea entităţilor 
colective ce preiau responsabilitatea 
atingerii ţintelor anuale de refolosire, 
valorificare şi reciclare a DEEE 
(OMiîntern- nepublicat în Monitorul 
Oficial) 

Nominalizeazã persoanele din cadrul 
Comisiei de Evaluare şi Autorizare a 
entitãţilor colective ce preiau 
responsabilitatea atingerii ţintelor anuale 
de refolosire, valorificare şi reciclare a 
DEEE 
 
 

 

Directiva nr. 
78/176/EEC9 
privind 
deşeurile 
provenite din 
industria de 
TiO2, Directiva 
nr. 
82/883/EEC** şi 
Directiva nr. 
92/112/CEE*** 

Ordinul comun al MMGA şi MEC nr. 
751/870/2004 privind gestionarea 
deşeurilor din industria de dioxid de 
titaniu (Monitorul Oficial nr.10 din 
5.01.2005) 
 
 
 
 
 
 

Aprobã condiţiile necesare pentru 
autorizarea proiectelor şi/sau a 
activităţilor din industria dioxidului de 
titaniu precum şi gestionarea deşeurilor 
din această industrie 

 

Hotararea Guvernului  124/2003 
privind prevenirea şi reducerea şi 
controlul poluării mediului cu azbest 
(Monitorul Oficial nr.109 din 
20.02.2003) 

Reglementează prevenirea, reducerea şi 
controlul poluării mediului cu azbest; 
restricţioneazã folosirea şi 
comercializarea azbestului şi a produselor 
ce conţin azbest şi stabileşte reguli pentru 
etichetarea produselor cu conţinut de 
azbest 

 Directiva nr. 
87/217/CEE 
privind 
prevenirea şi 
reducerea 
poluãrii 
mediului cu 
azbest  Hotararea Guvernului  1875/2003 

privind protecţia sãnãtãţii personalului 
împotriva poluării cu azbest (Monitorul 
Oficial nr.64 din 24.01.2006) 

Reglementează condiţiile de lucru pentru 
protecţia personalului împotriva poluării 
cu azbest 
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Directive/Decizii Reglementari naţionale Sumarul prevederilor  Responsabilitãţile 
autoritãţilor relevante  

Ordinul MMGA nr. 108/2005 privind 
reglarea periodicã a azbestului şi 
metodele pentru reglare şi 
determinare a azbestului în mediu 
(Monitorul Oficial nr.217 din 
15.03.2005) 

Stabileşte metodele de reglare şi 
metodele analitice ce vor fi folosite pentru 
a determina concentraţia/cantităţile de 
poluanţi 

 

 
* Decizia nr. 2000/532/EC, modificată de Decizia nr. 2001/119 ce stabileşte o listã de deşeuri- înlocuieşte Decizia nr. 94/3/EC ce stabileşte o listã de 
deşeuri şi Decizia nr. 94/904/EC ce stabileşte o listã de deşeuri periculoase.  
 
**Directiva nr. 82/883/EEC privind procedurile pentru supravegherea şi monitorizarea mediilor afectate de deşeurile din industria de dioxid de titaniu. 
 
***Directiva nr. 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor pentru reducerea şi eventuala eliminare a poluãrii cauzate de deşeurile din 
industria de TiO2. 
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  LEGISLATIE ADIACENTA 
Legi şi reglementãri  Principalele prevederi 
Hotararea Guvernului  246/2006 pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale privind dezvoltarea acceleratã a utilitãţilor publice 
comunitare (Monitorul Oficial nr. 2995 din 3.4.2005) 

Stabileşte: Unitatea Centralã de Monitorizare responsabilã cu 
monitorizarea şi evaluarea stadiului de implementare a 
“Strategiei Naţionale privind dezvoltarea serviciilor comunitare 
pentru utilităţile publice”; 
-responsabilitãţi clare pentru Ministerul Afacerilor şi Internelor şi 
pentru autoritãţile judeţene şi locale privind elaborarea Planurilor 
Municipale de Gestionare a Deşeurilor.  
- Fondurile IID (fonduri pentru dezvoltare, întreţinere şi 
reabilitare) pentru agenţii economici care dezvoltã proiecte de 
servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri 
europene nerambursabile 

Legea nr. 326/2001 (Monitorul Oficial nr. 359 din 4.07.2001.) 
privind serviciile publice de administraţie, modificată de OGU nr. 
9/2002 (Monitorul Oficial nr 120 din 14.02.2002) şi OGU nr. 
197/2002 (Monitorul Oficial nr. 956 din 27.12.2002) 

Stabileşte un cadru legal unitar pentru înfiintarea, organizarea, 
monitorizarea şi controlul serviciilor de administraţie publicã în 
localitãţi, orase şi comune 

Legea nr. 139/2002 (Monitorul Oficial  nr. 233 din 1.09.2001) 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernamentale nr. 87/2001 
privind serviciile publice de salubritate în localităţi (Monitorul 
Oficial nr.543 din 1.09.2001) 

Stabileşte un cadru legal unitar pentru organizarea, gestionarea, 
reglementarea şi monitorizarea serviciilor publice de salubritate 
în localităţi 

Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) 
pentru aprobarea Ordonaţei Guvernamentale nr. 21/2002 privind 
administrarea aşezãrilor urbane şi rurale (Monitorul Oficial nr 86 
din 1.02.2002) 

Stabileşte obligaţiile şi responsabilitãţile ce revin autoritãţilor 
publice locale, instituţiilor publice, intreprinderilor şi publicului 
pentru crearea unui mediu curat în aşezãrile urbane şi rurale  

Ordinul MEC nr. 128/2004 privind aprobarea listei standardelor 
româneşti ce adoptã standardele europene armonizate 
(Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004) 

Aprobã lista ce include standardele româneşti ce aprobã 
standardele europene armonizate referitoare la ambalaje şi la 
deşeurile din ambalaje 

Ordonanţa de Urgenţã nr. 99/2004 privind înfiinţarea programului 
de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional (Monitorul Oficial 
nr. 1106 din 26.11.2004) 

Aprobã programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional 
şi stimularea colectãrii vehiculelor scoase din uz  

Ordonanţa de Urgenţã nr. 38/2006 pentru modificare Ordonanţei 
de Urgenţã nr. 99/2004 privind înfiinţarea programului de 
stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional (Monitorul Oficial nr 
474 din 1.06.2006)  

Aprobã programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional 
şi stimularea colectãrii vehiculelor scoase din uz 
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ANEXA 2 – DEFINITII PENTRU TERMENI SI EXPRESII FOLOSITE IN 

LEGISLATIA DIN DOMENIUL GESTIUNII DESEURILOR 
 

 Act Normativ Definitia 

activitatea medicala Ordin MSF 
219/2002 

orice  activitate  de  diagnostic,  preventie,  tratament, 
monitorizare si recuperare a starii de sanatate, care 
implica  sau  nu  implica  utilizarea  de  instrumente, 
echipamente ori aparatura medical 

Autoritate 
competenta 

H.G. 349/2005 autoritatea careia îi revin atributii si responsabilitati 
ce decurg din prezenta hotarâre 

Autoritate 
competenta 

Legea 6/1991 autoritate   guvernamentala   desemnata   de   catre   o 
parte  ca  fiind  raspunzatoare,  in  cadrul  unei  zone 
geografice  determinate,  pentru  a  primi  notificarea 
privind deplasarea transfrontiera a deseurilor 
periculoase  sau  a  altor  reziduuri,  precum  si  orice 
informatii referitoare la acestea si pentru a raspunde 
la aceasta notificare, conform art. 6. 

autoritate 
competenta 

Ordinul 
344/2004 

autoritatea careia îi revin atributiili responsabilitati 
ce decurg din prezentele norme 
tehnice; 

autoritate 
competenta pentru 
protectia mediului 

H.G. 128/2002 autoritatea centrala pentru protectia mediului sau 
autoritatea teritoriala pentru 
protectia mediului care are stabilite competentele 
referitoare la instalatiile de 
incinerare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
78/2000 privind regimul 
deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
426/2001; 

agenti economici H.G. 621/2005 referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de 
materiale de ambalare, producatorii de 
ambalaje si produse ambalate, importatorii, 
comerciantii si distribuitorii; 

acumulatori H.G. 1057/2001 surse de energie electrica - sunt alcatuiti din una sau 
mai multe celule primare 
reincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin 
transformarea directa a energiei chimice 

agent de transport Legea 6/1991 orice persoana care organizeaza transportul 
deseurilor periculoase sau a altor 
reziduuri; 

agricultura Ordinul 
344/2004 

cresterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop 
comercial, inclusiv a cantitatilor 
necesare pentru stocare si însamântare; 

ambalaje Ordin MMPA 
756/2004 

containere transportabile, de diferite dimensiuni, 
pentru substante solide, pastoase 
si lichide 
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ambalaje H.G. 621/2005 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, 
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  considerat ambalaj. 
ambalaj primar H.G. 621/2005 ambalaj de vanzare - ambalaj conceput si realizat 

pentru a indeplini functia de 
unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau 
pentru consumator in punctul de 
achizitie; 

ambalaj secundar H.G.621/2005 ambalaj grupat-supraambalaj - ambalaj conceput 
pentru a constitui la punctul de 
achizitie o grupare a unui numar de unitati de 
vanzare, indiferent daca acesta este 
vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul 
final ori daca serveste numai ca 
mijloc de umplere a rafturilor in punctul de 
vanzare; acesta poate fi separat de 
produs fara a afecta caracteristicile produsului; 

ambalaj tertiar H.G. 621/2005 ambalaj de transport - ambalaj conceput pentru a 
usura manipularea si transportul 
unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje 
grupate, in scopul prevenirii 
deteriorarii in timpul manipularii sau al 
transportului. Ambalajul pentru transport nu 
include containerele rutiere, feroviare, navale sau 
aeriene; 

ambalaj reutilizabil H.G. 621/2005 ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru 
acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator 
ori comerciant este asigurată de plata unei sume- 
sistem depozit, prin reachiziţionare sau altfel. 
Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă 
atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, 
împreună cu produsul pe care este destinat să 
îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl 
distribuie sau să îl prezinte. 

Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de 
ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de 
viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu 
de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi 
refolosit. 

Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj 
introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru 
ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou. 

amplasament de 
receptie 

H.G. 173/2000 unul sau mai multe locuri geografice alese pentru 
depozitarea pe termen lung sau 
pentru eliminarea compusilor desemnati ; 

ape uzate 
orasenesti 

Ordinul 
344/2004 

ape uzate menajere sau amestec de ape uzate 
menajere cu ape uzate industriale 
si/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice 
privind colectarea, epurarea si 
evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, 
cuprinse în anexa nr. 1 la Hotarârea 
Guvernului nr.188/2002 

ape uzate menajere Ordinul 
344/2004 

ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care 
rezulta de regula din 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţ Alba 

 210

 

  metabolismul uman si din activitatile menajere 
(conform Normelor tehnice privind 
colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate 
orasenesti NTPA-011, cuprinse în 
anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 188/2002); 

ape uzate 
industriale 

Ordinul 
344/2004 

orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele 
în care se desfasoara activitati 
industriale si/sau comerciale, altele decât apele 
uzate menajere si apele meteorice 
(conform Normelor tehnice privind colectarea, 
epurarea si evacuarea apelor uzate 
orasenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la 
Hotarârea Guvernului nr. 
188/2002); 

baterii si 
acumulatori 
care contin 
substante 
periculoase 

H.G. 1057/2001 1. baterii si acumulatori care contin mai mult de 
0,0005% mercur din greutate, 
comercializati pe piata; 
2. baterii si acumulatori care contin: 
- mai mult de 25 mg mercur/celula, cu exceptia 
bateriilor alcaline cu mangan; 
- mai mult de 0,025% cadmiu din greutate; 
- mai mult de 0,4% plumb din greutate; 
3. baterii alcaline cu mangan, care contin mai mult 
de 0,025% mercur din greutate; 

baterii H.G. 1057/2001 surse de energie electrica - sunt alcatuite din una 
sau mai multe celule primare 
nereincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin 
transformarea directa a 
energiei chimice. 
Tipuri de baterii: 
- baterii zinc-carbon 
- baterii alcaline cu mangan 
- baterii zinc 
- baterii litiu-dioxid de mangan 
- baterii tip pastila; 

baterii sau 
acumulatori pentru 
autovehicule 

H.G. 1057/2001 baterii sau acumulatori care se folosesc la 
autovehicule pentru pornire, aprindere si 
iluminare; 

baterii sau 
acumulatori uzati 

H.G. 1057/2001 baterii sau acumulatori care au devenit improprii 
folosirii pentru care au fost initial 
destinati; 

beneficiar de namol Ordinul 
344/2004 

orice persoana fizica si juridica care este proprietar, 
arendas sau reprezentant al 
acestora, care accepta aplicarea namolului pe 
terenul sau 

capacitate 
nominala 

H.G.128/2002 suma capacitatilor cuptoarelor din care se compune 
instalatia de incinerare sau de 
coincinerare, specificata de constructor si 
confirmata de operator, tinandu-se 
seama in special de puterea calorica a fiecarui tip de 
deseu, exprimata prin 
cantitatea de deseuri incinerate pe ora; 

cantitati minimale H.G.173/2000 o concentratie totala de minimum 50 ppm compusi 
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  desemnati la un volum total de 
peste 5 dm3, considerate impreuna ; 

ciclu de viata al 
produsului 

Legea 426/2001 intervalul de timp cuprins intre data de fabricatie a 
unui produs si data cand acesta 
devine deseu; 

colectare Legea 426/2001 strangerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea 
temporara) a deseurilor, in 
vederea transportului lor; 

colectare H.G. 662/2001 toate operatiunile care permit transferul uleiurilor 
uzate de la detinatori la cei care 
valorifica sau elimina aceste uleiuri ; 

colectare selectiva H.G. 621/2005 colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de 
materiale si/sau sortimente de 
materiale; 

combustie H.G. 662/2001 utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu 
recuperarea adecvata a caldurii 
generate; 

combustie Ordin MMPA 
1215/2003 

tratarea deseurilor prin oxidare termica în exces de 
aer ; 

compusi desemnati H.G. 173/2000 compusi chimici sau clase de substante chimice 
supuse unui control special 
conform prezentei hotarari 

consumator H.G. 349/2002 persoana fizica sau juridica ce foloseste ambalaje 
sau produse ambalate pentru 
alte scopuri decat cele comerciale ; 

deponii Legea 426/2001 material rezultat prin decopertarea solului in urma 
excavatiilor; 

deseu Legea 426/2001 orice substanta sau orice obiect din categoriile 
stabilite in anexa nr. I B, pe care 
detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a 
le arunca; 

deseu H.G. 349/2005 definit în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.78/2000 privind 
regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 426/2001 

deseuri Legea 6/1991 substantele sau obiectele care sint eliminate sau 
urmeaza a fi eliminate sau este 
necesar sa fie eliminate in conformitate cu legislatia 
nationala; 

deseuri de ambalaje H.G. 621/2005 deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale 
de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de 
deşeu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. 
I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 426/2001. 

deseuri menajere Legea 426/2001 deseuri provenite din activitati casnice sau 
asimilabile cu acestea si care pot fi 
preluate cu sistemele de precolectare curente din 
localitati; 

deseuri asimilabile 
cu 

Legea 426/2001 deseuri provenite din industrie, din comert, din 
sectorul public sau administrativ, 
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deseuri menajere  care prezinta compozitie si proprietati similare cu 
deseurile menajere si care sunt 
colectate, transportate, prelucrate si depozitate 
impreuna cu acestea; 

deseuri din comert 
asimilabile cu cele 
menajere 

Ordin MMPA 
756/2004 

deseuri rezultate din activitati comerciale, 
magazine, activitati de servicii publice si 
industriale etc., cu conditia sa poata fi depozitate 
împreuna sau în acelasi mod ca 
deseurile menajere în functie de tipul si cantitatea 
lor; 

deseuri periculoase Legea 426/2001 deseurile mentionate la art. 181 alin. (1), care se 
incadreaza la categoriile sau 
tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate 
in anexa nr. I C, si constituentii 
acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, 
constituenti care fac ca aceste deseuri 
sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe 
dintre proprietatile descrise in 
anexa nr. I E; 

deseuri periculoase H.G. 349/2005 deseuri definite în anexa nr. I C, I D si I E la 
Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
426/2001; 

deseuri municipale H.G. 349/2005 deseuri menajere si alte deseuri care, prin natura 
sau compozitie, sunt similare cu 
deseurile menajere si care sunt generate pe raza 
localitatilor; 

deseuri municipale 
mixte 

H.G 128/2002 deseuri menajere si comerciale, industriale si din 
institutii, care, din cauza naturii si 
compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, 
dar excluzand fractiile indicate in 
anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 155/1999 
pentru introducerea evidentei 
gestiunii deseurilor si a Catalogului European al 
Deseurilor, sub numarul 20 01 
care sunt colectate separat la sursa, si excluzand 
alte deseuri indicate sub numarul 
20 02 din aceeasi anexa 

Deseuri periculoase H.G. 128/2002 orice deseu solid sau lichid, asa cum este definit in 
anexa nr. IA la Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 426/2001. 
Pentru urmatoarele deseuri periculoase cerintele 
specifice pentru deseuri 
periculoase din prezenta hotarare nu se aplica ; 

deeurile 
periculoase 

Ordin MSF 
219/2002 

deseurile rezultate din activitati medicale, care 
constituie un risc real pentru sanatatea umana si 
pentru mediu si care sunt generate în unitatea 
sanitara în 
cursul activitatilor de diagnostic, tratament, 
supraveghere, prevenirea bolilor si 
recuperare medicala, inclusiv de cercetare medicala 
si producere, testare, 
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  depozitare si distributie a medicamentelor si 
produselor biologice; 

deseuri 
nepericuloase 

H.G. 349/2005 deseuri care nu sunt incluse în categoria deseurilor 
periculoase conform lit. j) 

deseurile 
nepericuloase 

Ordin MSF 
219/2002 

deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu 
cea a deseurilor menajere si 
care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana 
si pentru mediu; 

deseuri 
biodegradabile 

H. G.349/2005 deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau 
aerobe, cum ar fi deseurile 
alimentare sau de gradina , hârtia si cartonul ; 

deseuri inerte H. G. 349/2005 deseuri care nu sufera nici o transformare 
semnificativa fizica, chimica sau 
biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza 
în nici un fel fizic sau chimic, nu 
sunt  biodegradabile si nu afecteaza materialele cu 
care vin în contact într- un mod 
care sa  poata duce la poluarea mediului sau sa 
dauneze sanatatii omului. 
Levigabilitatea totala si continutul de poluanti al 
deseurilor, precum si ecotoxicitatea 
levigatului trebuie sa fie nesemnificative si, în 
special, sa nu pericliteze calitatea 
apei de suprafata  si/ sau subterane ; 

deseuri lichide H. G. 349/2005 orice deseuri în forma  lichida, inclusiv apele uzate, 
dar exclusiv namolurile 

deseuri din parcuri 
si 
gradini 

Ordin MMPA 
756/2004 

Deseuri de origine vegetal  provenind de pe suprafe 
folosite la gradinarit, din 
parcuri publice, cimitire si spat ii verzi amplasate 
de- a lungul strazilor ; 

deseurile rezultate 
din activitati 
medicale 

Ordin MSF 
219/ 2002 

toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, care 
se produc în unitat ile sanitare 

 
deseurile anatomo- 
patologice si part i 
anatomice 

Ordin MSF 
219/ 2002 

deseurile care includ resuturile si organele, part ile 
anatomice rezultate din actele 
chirurgicale, din autopsii si din alte proceduri 
medicale; în aceasta categorie se 
includ si animalele de laborator utilizate în 
activitatea de diagnostic, cercetare si 
experimentare; 

deseurile chimice si 
farmaceutice 

Ordin MSF 
219/ 2002 

substantele chimice solide, lichide sau gazoase, care 
pot fi toxice, corosive ori 
inflamabile; medicamentele expirate si reziduurile 
de substante chimioterapice, 
care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, 
teratogene sau cancerigene; 

deseurile infect 
ioase 

Ordin MSF 
219/ 2002 

deseurile lichide si solide care cont in sau sunt 
contaminate cu sânge ori cu alte 
fluide biologice, precum s i materialele care contin 
sau au venit în contact cu 
virusuri, bacterii, paraziti si/ sau toxinele 
microorganismelor; 

deseurile Ordin MSF deseurile care pot produce leziuni mecanice prin 
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înt   epatoare   -   ta 
ietoare 

219/ 2002 întepare sau taiere; 

deseuri radioactive Ordin MSF 
219/ 2002 

deseurile solide, lichide si gazoase rezultate din 
activitat ile nucleare medicale, de 
diagnostic   si   tratament,   care   cont   in   materiale 
radioactive; 

depozitarea 
temporara 

Ordin MSF 
219/ 2002 

pa strarea pe o perioada limitata a deseurilor 
ambalate corespunzator în spat ii 
special destinate si amenajate, pâna la preluarea si 
transportul lor la locul de 
eliminare finala; 

depozitarea 
sanitaar 

Ordin MSF 
219/ 2002 

depozitarea deseurilor rezultate din activitatea 
medicala în locuri special 
amenajate, denumite depozite de des euri 
periculoase sau nepericuloase. Des eurile 
periculoase sunt depozitate în depozitul de deseuri 
dupa ce au fost supuse 
tratamentelor de neutralizare; 

depozit H. G. 349/2005 amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor 
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, 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; 

Stocare subterana H. G. 349/2005 mod de depozitare permanenta  a deseurilor într- o 
cavitate geologica  adânca,cum sunt minele de sare 
sau de potasiu 

deplasare 
transfrontiera 

Legea 6/ 1991 orice miscare a deseurilor periculoase sau a altor 
reziduuri dintr- o zona aflata sub 
jurisdictia nationala a unui stat spre/ sau printr- o 
zona aflata sub jurisdictia nationala 
a altui stat sau spre o zona ce nu e sub jurisdictia 
nationala a nici unui stat, cu 
conditia  ca  cel  putin  doua  state  sa  fie  implicate  in 
aceasta deplasare; 

detinator Legea 426/ 2002 producatorul de deseuri sau persoana fizica, 
persoana fizica autorizata sa 
desfasoare activitati independente ori persoana 
juridica care are deseuri in posesia 
sa. Se considera detinator si persoana care 
transporta deseuri, pe toata durata 
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  transportului, pana la livrarea lor, pentru tratare 
ulterioara, unei alte persoane; 

detinator H. G. 349/2005 definit în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta 
Guvernului nr. 78/ 2000, aprobata 
cu modificari prin Legea nr. 426/ 2001 

dioxine si furani H.G. 128/2002 toate dioxinele dibenzo- p- policlorurate si 
dibenzofuranii enumerati in anexa nr. 3; 

eluat H. G. 349/2005 solutia   obtinuta printr-   un   test   de   levigare   a 
deseurilor, efectuat în laborator 

eliminare Legea 426/ 2001 orice operatiune prevazuta in anexa nr. II A; 
eliminare H. G. 662/ 2001 incinerarea uleiurilor uzate; 
eliminare Legea 6/ 1991 este orice operatiune specificata in anexa IV a 

acestei conventii; 
eliminarea  finala Ordin MSF219/ 

2002 
totalitatea metodelor si tratamentelor fizice, chimice 
si biologice aplicate deseurilor 
periculoase rezultate din activitatile medicale, care 
vizeaza eliminarea pericolelor si 
riscurilor potentiale asupra mediului si asupra starii 
de   sanatate   a   populatiei,   precum   si   reducerea 
volumului de deseuri 

eliminator Legea 6/ 1991 orice persoana care primeste deseurile periculoase 
sau alte reziduuri si care 
efectueaza operatiile de eliminare a acestor deseuri; 
Guvernului nr. 188/ 2002); 

emisie H. G. 128/ 2002 degajarea directa sau indirecta din instalatie de 
substante, vibratii, caldura sau 
zgomote din surse individuale ori difuze, in aer, apa 
sau sol; 

echivalent locuitor Ordinul 
344/2004 

încarcarea organica  biodegradabila  având un 
consum biochimic de oxigen la 5 zile 
(CBO 5 ) de 60 g O 2 /zi (conform Normelor 
tehnice privind colectarea, epurarea si 
evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA- 011, 
cuprinse în anexa nr. 1 la Hotarârea 

electrolit H. G. 1057/ 2001 solutie de acid sulfuric si apa distilata sau 
demineralizata; 

excesul de aer Ordin MAPAM 
1215/ 2003 

cantitatea de aer pentru combustie suplimentara 
fata de cea necesara teoretic 
pentru combustie; 

exportator Legea 6/ 1991 orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat 
exportator, care organizeaza 
exportul de deseuri periculoase sau de alte 
reziduuri; 

fisa interna a 
gestiunii deseurilor 

Ordin MSF 
219/ 2002 

formularul de pastrare a evidentei deseurilor 
produse în unitatile sanitare, cu date 
privind circuitul complet al deseurilor de la 
producere si pâna  la eliminarea finala a 
acestora, conform Hotarârii Guvernului nr. 155/ 
1999 pentru introducerea evidentei 
gestiunii deseurilor si a Catalogului European al 
Deseurilor; 
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  supravegherea zonelor de depozitare dupa 
inchiderea acestora; 

gaz de depozit H. G. 349/2005 amestecul de compusi în stare gazoasa, generat de 
deseurile depozitate ; 

gospodarire Legea 6/ 1991 inseamna colectarea, transportul si eliminarea 
deseurilor periculoase sau a altor 
reziduuri, incluzind si masurile de securitate ce 
trebuie luate dupa depozitarea in 
locurile special amenajate; 

gospodarirea 
ecologica rationala 
a 
deseurilor 
periculoase si a 
altor 
reziduuri 

Legea 6/ 1991 totalitatea masurilor practice necesare unei 
gospodariri a acestor deseuri 
periculoase sau a altor reziduuri, de natura sa 
asigure protectia sanatatii omului si 
a mediului inconjurator impotriva efectelor nocive 
ce pot rezulta din aceste 
reziduuri; 

generator H. G. 662/ 2001 orice persoana  fizica  sau juridica  din a carei 
activitate rezulta uleiuri uzate; 

gazeificare Ordin MMPA 
756/2004 

conversia deseului cu compusi carbonici în bioxid 
de carbon, monoxid de carbon si  hidrogen folosind 
un mediu de gazeificare (aer, oxigen, abur); 

gaze reziduale - 
gaze 
de ardere 

Ordin MMPA 
756/2004 

amestecuri gazoase cu componenti solizi, lichizi si 
gazosi formate prin arderea 
deseurilor, tratate în instalatiile de epurare a 
gazelor. Gazele reziduale pot fi 
caracterizate aditional prin definirea provenientei 
lor de exemplu, tratarea gazelor 
reziduale   de   dupa boiler,   gazele   reziduale   la 
evacuarea din cosul de dispersie etc ; 

incinerare H. G. 662/ 2001 operatiunea de distrugere termica  a uleiurilor 
uzate; 

instalatie de 
incinerare 

H. G. 128/ 2002 orice unitate tehnica stationara sau mobila si 
echipamentul destinat tratamentului 
termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii 
de ardere rezultate. Aceasta 
include incinerarea prin oxidarea deseurilor, 
precum si piroliza, gazificarea sau alte 
procese de tratament termic, cum sunt procesele cu 
plasma, in masura in care 
produsele rezultate in urma tratamentului sunt 
incinerate ulterior. Aceasta definitie 
se refera la amplasament si la intreaga instalatie, 
incluzand toate liniile de 
incinerare, receptie a deseurilor, depozitare, 
dispozitive de pretratare locala; 
sistemele de alimentare cu deseuri- combustibil- 
aer; boilerul; dispozitivele de tratare 
a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea 
reziduurilor; cosul de fum; 
dispozitivele si sistemele de control al operatiunilor 
de control al incinerarii, de 
inregistrare si urmarire a conditiilor de incinerare; 
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instalatie de 
incinerare existenta 

H. G. 128/ 2002 o instalatie de incinerare care functioneaza si detine 
autorizatie de mediu emisa la 
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau care 
este inregistrata pentru 
obtinerea autorizatiei de mediu, cu conditia ca 
instalatia sa fie pusa in functiune cel 
tarziu la 31 decembrie 2002, iar pentru instalatiile 
ai caror indicatori tehnico- 
economici au fost aprobati prin hotarari ale 
Guvernului pana la data de 31 
decembrie 2001, termenul limita de punere in 
functiune este 31 decembrie 2004; 

instalatie de 
coincinerare 

 
H. G. 128/ 2002 

orice instalatie fixa sau mobila, al carei scop 
principal este generarea energiei sau 
a unor produse materiale, care foloseste deseuri 
drept combustibil uzual sau 
suplimentar sau in care deseurile sunt tratate termic 
pentru eliminare. In cazul in 
care coincinerarea are loc astfel incat scopul 
principal al instalatiei nu estegenerarea de energie 
sau producerea de produse materiale, ci tratarea 
termica a 
deseurilor, instalatia este considerata instalatie de 
incinerare conform definitiei 
prezentate la pct. 8. Aceasta definitie se refera la 
amplasament si la intreaga 
instalatie, incluzand toate liniile de coincinerare, 
receptie a deseurilor, depozitare, 
dispozitive de pretratare locala; sistemele de 
alimentare cu deseuri, combustibil si 
aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de 
ardere si a apei uzate sau 
depozitarea reziduurilor; cosul de fum; 
dispozitivele si sistemele de control al 
coincinerarii, de inregistrare si urmarire a 
conditiilor de coincinerare; 

instalatie de 
coincinerare 
existenta 

H. G. 128/ 2002 o instalatie de coincinerare care functioneaza si 
detine autorizatie de mediu emisa 
inainte de data de 31 decembrie 2004 sau care este 
inregistrata pentru 
coincinerare si detine acord de mediu emis inainte 
de data de 31 decembrie 2004, 
cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune 
pana la data de 31 decembrie 
2005, sau este subiectul cererii acordului de mediu 
inainte de data de 31 
decembrie 2004, cu conditia ca instalatia sa fie pusa 
in functiune pana la data de 
31 decembrie 2006; 

inlocuirea 
lichidului 

H. G. 173/ 2000 evacuarea din echipamente a lichidelor ce contin 
compusi desemnati si umplerea 
echipamentelor cu alte lichide ; 

inventar national H. G. 173/ 2000 baza de date in care se descriu existenta, tipul si 
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  locul unde se gasesc in Romania 
toti compusii desemnati in cantitati mai mari decat 
cele minimale 

introducere pe 
piata 

Legea 426/ 2001 actiunea de a face disponibil pentru prima data, 
contra cost sau gratuit, un produs 
in vederea distribuirii si/ sau utilizarii; 

introducere pe 
piata 

H. G. 1057/ 2001 actiunea de a face disponibil pentru prima data, 
contra cost sau gratuit, un produs 
in vederea distribuirii si/ sau utilizarii; 

importator Legea 6/ 1991 este orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui 
stat importator, care organizeaza 
importul de deseuri periculoase sau de alte 
reziduuri ; 

incinerarea 
des eurilor 

OMSF 219/ 
2002 

- arderea deseurilor în instalatii speciale, denumite 
incineratoare, cu asigurarea 
unei temperaturi înalte de combustie ce determina 
neutralizarea deseurilor, 
utilizându- se echipamente de retinere si purificare 
a gazelor; 

incinerator de 
deseuri periculoase 

Ordinul   MMGA
756/2004 

instalatii  pentru  eliminarea  prin  tratare  termica,  în 
principal a des eurilor periculoase ; 

levigat H. G. 349/2005 orice lichid care a percolat deseurile depozitate si 
este eliminat sau mentinut în 
depozit ; 

lichidul de inlocuire H. G. 173/ 2000 compozitii ce contin compusi desemnati in proportii 
mai mici de 50 ppm si care pot 
fi utilizate pentru inlocuirea lichidului cu continut 
de compusi desemnati mai mare 
decat cantitatile minimale din chipamente ; 

lichidul inlocuit H. G. 173/ 2000 compozitii ce contin compusi desemnati si care 
exista in echipamente inainte de 
inlocuirea lichidului ; 

namoluri Ordinul 
344/2004 

1. na moluri provenite de la statiile de epurare a 
apelor uzate din localitati si de 
la alte statii de epurare a apelor uzate cu o 
compozitie asemanatoare apelor 
uzate orasenesti; 
2. na moluri provenite de la fosele septice si de la 
alte instalatii similare pentru 
epurarea apelor uzate; 
3. na moluri provenite de la statiile de epurare, 
altele decât cele mentionate la 
pct. 1 si 2; 

namol municipal Ordin MMPA 
756/2004 

na mol rezultat din tratarea apelor uzate municipale 
si industriale similare cu cele 
municipale, chiar si atunci când este uscat sau tratat 
în vreun fel ; 

namoluri tratate Ordinul 
344/2004 

namolurile tratate printr- un proces biologic, chimic 
sau termic, prin stocare pe 
termen lung ori prin orice alt procedeu 
corespunzator care sa  reduca  în mod 
semnificativ puterea lor de fermentare si riscurile 
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  sanitare rezultate prin utilizarea 
lor; 

operator Legea 426/ 2001 orice persoana fizica sau juridica investita cu 
atributii si responsabilitati in activitati 
autorizate in domeniul gestiunii deseurilor; 

operator H. G. 128/ 2002 orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau 
controleaza instalatia ori 
careia i s- a delegat puterea economica decizionala 
pentru functionarea tehnica a 
instalatiei; 

operatorul 
depozitului 

H. G. 349/2005 - orice persoană juridică, învestită cu atribuţii şi 
responsabilităţi pentru administrarea unui depozit 
conform legislaţiei naţionale; această persoană 
juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea 
de la urmărirea postînchidere; 

operator de 
transport 
autorizat 

H. G. 173/ 2000 persoana autorizata de agentiile teritoriale de 
protectie a mediului pentru transferul 
compusilor desemnati de la un amplasament la altul 
; 

producator Legea 426/ 2001 orice persoana fizica, persoana fizica autorizata sa 
desfasoare activitati 
independente sau persoana juridica din a carei 
activitate rezulta deseuri 
(producator initial) si/ sau care a efectuat operatiuni 
de pretratare, de amestecare 
sau alte operatiuni care genereaza schimbarea 
naturii ori a compozitiei acestor 
deseuri; 

organizatie de 
integrare politica 
si/ sau economica 

Legea 6/ 1999 orice organizatie constituita de state suverane, 
careia acestea i- au conferit 
competente in domeniile reglementate prin prezenta 
conventie si care au fost 
autorizate, in conformitate cu procedurile interne, 
sa semneze, ratifice, accepte, 
aprobe sau sa confirme oficial conventia sau sa 
adere la ea ; 

producator Legea 6/ 1991 orice persoana a carei activitate produce deseuri 
periculoase sau alte reziduuri 
sau, daca aceasta persoana nu este cunoscuta, 
persoana care este in posesia 
si/ sau controleaza aceste deseuri; 

prag de alerta H. G. 162/ 2002 nivelul peste care exista  un risc pentru sanatatea 
oamenilor în urma unei expuneri 
de scurta durata si fata de care trebuie sa  se ia 
masuri imediate conform legislat iei 
în vigoare; 
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planuri de 
eliminare 

H. G. 173/ 2000 scheme intocmite de agentii economici si aprobate 
de agentiile teritoriale de 
protectie a mediului privind transferarea compusilor 
desemnati la un amplasament 
de receptie ; 

persoana Legea 6/ 1991 orice persoana fizica sau juridica; 
punctul focal Legea 6/ 1991 entitatea unei parti, la care se fac referiri in art. 5, 

responsabila cu primirea si 
comunicarea informatiilor conform art. 13 si 15. 

piroliza /gazeificare Ordinul 
756/2004 

descompunerea termica a substantelor organice la 
temperaturi ridicate, în mare 
masura  în absent  a oxigenului ; 

reutilizare Legea 426/ 2001 orice operatiune prin care ambalajul care a fost 
conceput si proiectat pentru arealiza in cadrul 
ciclului sau de viata un numar minim de parcursuri 
sau rotatii este 
reumplut  sau  reutilizat  pentru  acelasi  scop  pentru 
care a fost conceput; 

reciclare Legea 426/ 2001 operatiunea de reprelucrare intr- un proces de 
productie a deseurilor pentru scopul 
original sau pentru alte scopuri; 

reziduu H. G. 128/ 2002 orice material lichid sau solid, inclusiv cenusa de 
vatra si zgura; cenusi volante si 
praf de cazan; produsi solizi de reactie de la tratarea 
gazelor; namol de la tratarea 
apelor uzate; catalizatori consumati si carbune activ 
epuizat, definit ca deseu in 
anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 78/ 2000, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 426/ 2001, care este 
generat prin procesul de incinerare 
sau coincinerare, tratarea gazului de ardere si a apei 
uzate sau din alte procese ale 
instalatiei de incinerare ori coincinerare; 

reprezentant 
autorizat 

H. G. 1057/ 2001 persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata 
de producator sa actioneze in 
numele sau; 

recipiente H. G. 662/ 2001 rezervoare, cisterne, autocisterne si  butoaie 
metalice; 

Regenerare H. G. 662/ 2001 orice procedeu care permite producerea de uleiuri 
de baza  printr- o rafinare a 
uleiurilor uzate, implicând mai ales separarea de 
impuritati, produsi de oxidare si 
aditivi ; 

raportul de aer Ordin MMPA 
756/2004 

raportul între cantitatea de aer de combustie folosita 
practic si cea stabilita  teoretic; 

reziduuri din stat ia 
de 
epurare a apelor 

Ordin MMPA 
756/2004 

reziduurile din statia de epurare a apelor includ 
reziduuri de la desnisipatoare si 
separatoare  de  grasimi,  site   si   reziduuri  de  la
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  curatarea conductelor si drenurilor; 
reciclarea 
deseurilor 
de ambalaje 

H. G. 621/2005 operatiunea de reprelucrare intr- un proces de 
productie a deseurilor de ambalaje 
pentru a fi reutilizate in scopul initial sau pentru 
alte scopururi. . Termenul include reciclarea 
organică, dar exclude recuperarea de energie; 

reciclare organica H. G.621/2005 - tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba 
(biometanizare), in conditii controlate, 
utilizandu- se microorganisme, a partilor 
biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, 
care produc reziduuri organice stabilizate sau 
metan. Depozitarea in depozite nu 
poate fi considerata reciclare organica; 

recuperarea 
ambalajelor si 
deseurilor de 
ambalaje 

H. G. 349/ 2002 colectare   in   vederea   reutilizarii   si,   respectiv,   a 
reciclarii acestora; 

recuperarea 
energiei 

H. G. 349/ 2002 utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca 
mijloc de producere a energiei 
prin incinerarea directa cu sau fara alte deseuri, dar 
cu recuperare de caldura; 

reutilizarea 
ambalajelor 

 
H. G.621/2005 

orice operatiune prin care un ambalaj care a fost 
conceput si creat pentru a putea 
indeplini in cursul ciclului sau de viata un numar 
minim de rotatii este reutilizat intr- 
un scop identic celui pentru care a fost conceput, 
recurgandu- se sau nu la produse 
auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea 
ambalajului insusi; un 
asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de 
ambalaj atunci cand nu va mai 
putea fi reutilizat; 

solicitant H. G. 349/2005 orice persoana  care solicita o autorizatie pentru 
depozitarea deseurilor, conform 
prevederilor prezentei hotarâri; 

stat exportator Legea 6/ 1991 partea care planifica initierea sau initiaza deplasarea 
transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor 
reziduuri; 

stat importator Legea 6/ 1991 partea pentru care se planifica sau se efectueaza 
deplasarea transfrontiera a 
deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, in 
scopul eliminarii lor sau transbordarii 
inainte de a fi eliminate intr- o zona ce nu se afla 
sub jurisdictia nationala a nici unui 
stat. 

stat de tranzit Legea 6/ 1991 orice stat, altul decit statul exportator sau 
importator, prin care se planifica sau se 
efectueaza  o  deplasare  transfrontiera  a  deseurilor 
periculoase sau a altor reziduuri. 
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sistem "depozit" H. G. 1057/ 2001 sistemul prin care cumparatorul, la cumpararea unei 
baterii si/ sau a unui 
acumulator pentru autovehicul, plateste 
vanzatorului o suma de bani care ii este 
rambursata atunci cand bateria si/ sau acumulatorul 
uzat cu electrolitul in el este 
returnat persoanelor juridice care comercializeaza 
baterii si/ sau acumulatori pentru 
autovehicule. 

stat importator Legea 6/ 1991 partea pentru care se planifica sau se efectueaza 
deplasarea transfrontiera a 
deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, in 
scopul eliminarii lor sau transbordarii 
inainte de a fi eliminate intr- o zona ce nu se afla 
sub jurisdictia nationala a nici unui 
stat. 

stat de tranzit Legea 6/ 1991 orice stat, altul decit statul exportator sau 
importator, prin care se planifica sau se 
efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor 
periculoase sau a altor reziduuri. 

state interesate Legea 6/ 1991 partile care sint state exportatoare sau importatoare 
si de tranzit, fie ca sint sau nu 
parti la prezenta conventie 

sistem- depozit H. G. 621/2005 sistemul prin care cumparatorul, la achizitionarea 
unui produs ambalat in ambalaj 
reutilizabil, plateste vanzatorului o suma de bani 
care ii este rambursata atunci 
cand ambalajul este returnat 

studiu agrochimic 
special 

Ordinul 
344/2004 

studiul agrochimic completat cu datele privind 
încarcarea solului si plantei cu 
elementele poluante 

sistemul de 
gestionare a 
deseurilor 

Ordin MSF 
219/ 2002 

totalitatea activitat ilor de colectare separata  la 
locul de producere, ambalare, 
depozitare intermediara , transport si eliminare 
finala 

titularul proprietatii Legea 426/ 2001 administratorul sau detinatorul cu titlu al unei 
proprietati ori arendasul care detine 
proprietatea in urma unui contract de arendare sau 
de locatie. Prevederile 
prezentei ordonante de urgenta cu privire la 
detinatorii proprietatii se vor aplica in 
egala masura responsabililor cu intretinerea 
drumurilor publice, proprietarilor cailor 
ferate, detinatorilor micilor porturi si ai zonelor de 
recreare in aer liber; 

Tranzit Legea 426/ 2001 transportul pe teritoriul national de la o granita la 
alta, cu stationari de scurta 
durata, exclusiv cu caracter tehnic si fara 
modificarea cantitatii confirmate prin 
sigiliul vamal 

Tratare Legea 426/ 2001 totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice 
care schimba caracteristicile 
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  deseurilor, in scopul reducerii volumului si 
caracterului periculos al acestora, 

Tratare H. G. 349/2005 definita în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta 
Guvernului nr. 78/ 2000, aprobata 
cu modificari prin Legea nr. 426/ 2001. 

trafic ilicit Legea 6/ 1991 orice deplasare transfrontiera a deseurilor 
periculoase sau a altor reziduuri, asa 
cum este specificata in art. 9. 

ulei de baza H. G. 662/ 2001 ulei mineral rafinat în care se introduc diferite 
adaosuri (aditivi sau alte substan _ e 
organice  ori  anorganice)  pentru  obt  inerea  unor 
proprietati speciale 

unitatea sanitar OMSF 219/ 
2002 

orice unitate publica sau privata care desfasoara 
activitati cu profil sanitar; 

uleiuri uzate H. G. 662/ 2001 toate uleiurile industriale si lubrifiant ii, pe baza 
minerala, sintetica sau biogena, care 
au devenit improprii folosirii pentru care au fost 
initial destinate, în special uleiurile 
uzate de la motoarele cu combustie si de la 
sistemele de transmisie, uleiurile 
lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru 
sistemele hidraulice, emulsiile si filtrele 
de ulei 

Utilizare Ordinul 
344/2004 

- împratierea namolurilor pe soluri sau orice alta 
aplicare a namolurilor pe si în 
soluri; 

utilizator de namol Ordinul 
344/2004 

orice persoana fizica sau juridica autorizata, 
implicata în încarcarea, transportul, 
depozitarea, împrastierea si încorporarea namolului 
în terenul agricol al 
beneficiarului; 

Valorificare Legea 426/ 2001 orice operatiune mentionata in anexa nr. II B; 
de constructie 

valori limita de 
emisie 

HG 128/ 2002 masa exprimata in termenii parametrilor specifici, 
concentratia si/ sau nivelul unei 
emisii, care nu poate fi depasit in cursul uneia sau 
mai multor perioade de timp. 

Valorificare HG 662/ 2001 regenerarea si/ sau combustia uleiurilor uzate. 
zona construibila Legea 426/ 2001 suprafata pentru care s- a elaborat si s- a aprobat un 

plan de urbanizare, un plan de 
constructie pentru o cladire sau un magazin, dar si o 
suprafata in perimetrul careia 
constructiile sunt sistate pe durata elaborarii 
planului de urbanizare sau a planului de constructie 

zona  sau  instalatie 
aprobata 

HG 173/ 2000 este o zona sau instalatie pentru eliminarea 
deseurilor periculoase, sau a altor reziduuri, care 
are autorizatia sau permisiunea sa opereze in acest 
scop, 
autorizatie emisa de o autoritate competenta a 
statului in care se afla instalatia sau 
zona respectiva de eliminare 
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nationala a 
unui stat 

 competenta administrativa si legislativa, in 
conformitate cu legile internationale cu 
privire la protectia sanatatii omului si a mediului 
inconjurator. 

zgura /cenusa Ordinul 
756/2004 

termen folosit pentru reziduuri de combustie topite 
sau sinterizate rezultate din 
ardere. 
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ANEXA 3 – AGENTI DE SALUBRITATE 

 
 

Localităţi deservite în anul 2005 Judeţ Denumirea societăţii Date de contact  (adresa, 
telefon, fax, persoana de 
contact) 

Forma de 
proprietate 
(cod cf.AS-
GD-MUN) 

Urban Rural 

SC Salprest SA Alba-Iulia Alba-Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, 
nr.48   
tel. 0258/815520 
Sergiu Toma     31 Alba-Iulia, Sebeş, 

Teiuş 

Vinţu  de Jos, 
Ciugud, Galda de 
Jos, Stremt, 
Sântimbru, Pianu, 
Sâliştea, Mihalţ, 
Cricau, Ighiu, Daia 
Română, Şibot 

SC Schuster & CO Ecologic 
SRL  
Sibiu 

Alba-Iulia, B-dul Victoriei, nr.58 
tel. 0258/815868 
Cristea Mircea 

32 Alba–Iulia, Sebeş  

SC Edil Trans SRL 
Aiud 

Aiud,  Str. Avram Iancu, nr.109 
tel. 0258/862542 
Zama Horaţiu 

10 Aiud  

SC Transport Weber SA Blaj 
Blaj,  Str. Iuliu Maniu, nr.101 
tel. 0258/714254 
Şarlea Nicolae 

32 Blaj 
Valea Lungă, 
Crăciunelul de Jos, 
Sancel 

SC Cugireana SA Cugir   
Cugir,  Str. Victoriei, nr.14 
0258/751138 
Borza Daniel 

10 Cugir   

Primăria Zlatna - Serviciul 
Public Gospodărire 
Comunală 

Zlatna, Str. Calea Motilor, nr.24-26 
tel. 0258 856337/ 856583 70 Zlatna  

Primăria Câmpeni - Serviciul 
Public Gospodărire 
Comunală 

Câmpeni, Str. Avram Iancu, nr. 5 
0258/771215 
Motora Constantin   

70 Câmpeni  

Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviciul Public de 
Salubritate Abrud 

Abrud, Str. Piaţa Eroilor, nr. 1 
0258/780519 
Szucs Sanda 

70 Abrud Ciuruleasa, Roşia 
Montană 
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Localităţi deservite în anul 2005 Judeţ Denumirea societăţii Date de contact  (adresa, Forma de 
telefon, fax, persoana de proprietate 
contact) (cod cf.AS-

GD-MUN) 

Urban Rural 

Primăria Baia de Arieş 
Baia de Arieş, Str. Piaţa Baii, nr.1 
tel. 0258/775002 
Cărbunar Ovidiu 

70 Baia de Arieş  

Serviciul Public de 
Administrare a Patrimoniului 
Sebeş 

Sebeş, Str. Depozitelor, nr. 2A 
tel. 0258 730148 Munteanu Dan 70 Sebeş  

Primăria Teius - Serviciul 
Public Gospodărire 
Comunală - Domeniu Public 

Teiuş – Str. Clujului Nr. 80  
Tel. 0258- 851101  
Salcă Dorin 

10 Teius  

 
 
 
 
 

 
 
SC Apa C.T.T.A SA Alba  
Filiala Ocna Mureş 

 
 
Ocna Mureş, Str. Axente Sever, nr. 
6 

10 
 
 

 
Ocna Mureş 
 
 
 
 

 

 
 

AGENTI DE SALUBRITATE -NOIEMBRIE 2007 
Lista tuturor agenţilor de salubrizare autorizaţi existenţi la nivelul judeţului, cu datele de contact şi localităţile deservite. 
 

Localităţi deservite în anul 2007 Judeţ Denumirea societăţii Date de contact  (adresa, telefon, 
fax, persoana de contact) 

Forma de 
proprietate 
(cod cf.AS-
GD-MUN) 

Urban Rural 

Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC Salprest SA Alba-Iulia Alba-Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, 
nr.48   
tel. 0258/815520 
Sergiu Toma     

31 
Alba-Iulia, 
Sebeş, Teiuş, 
Ocna Mureş 

Vinţu  de Jos, Ciugud,  Cricau, 
Berghin,Ghirbom, Hapria,  
Totoi, Teleac, Drambar, 
Seusa,Limba, Oarda, Sibot, 
Balomir, Rahau, Petresti,Galda 
de Jos, Mesentea, Oiejdea, 
Stremt, Sântimbru, Galtiu, 
Coslariu, Mihalţ, Cistei,Cricau, 
Craiva, Sard, Bucerdea 
Vinoasa, ,  Ighiu, Daia 
Română,  
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Localităţi deservite în anul 2007 Judeţ Denumirea societăţii Date de contact  (adresa, telefon, Forma de 
fax, persoana de contact) proprietate 

(cod cf.AS-
GD-MUN) 

Urban Rural 

SC Schuster & CO Ecologic 
SRL  
Sibiu 

Alba-Iulia, B-dul Victoriei, nr.58 
tel. 0258/815868 
Cristea Mircea 

32 Alba–Iulia, 
Sebeş 

Spring,Cunta, Petresti, 
Lancram, Oarda, 
Drasov,Dostat,Boz 

SC Edil Trans SRL 
Aiud 

Aiud,  Str. Avram Iancu, nr.109 
tel. 0258/862542 
Zama Horaţiu 

10 Aiud  

SC Transport Weber SA Blaj 
Blaj,  Str. Iuliu Maniu, nr.101 
tel. 0258/714254 
Şarlea Nicolae 

32 Blaj 
Valea Lungă, Crăciunelul de 
Jos, Sancel, Bucerdea 
Granoasa 

SC Cugireana SA Cugir 
-Din Anul 2007, colecteaza 
doar DEE-uri   

Cugir,  Str. Victoriei, nr.14 
0258/751138 
Borza Daniel 10 Cugir  

Incepand cu anul 2007, 
activitatea de salubrizare  a 
fost concesionata firmei SC 
G&E Invest 2003 SRL cu 
sediul social Bucuresti punct 
de lucru  Cugir 

S C  G&E Invest 2003 SRL 
Bucuresti –punct Cugir – 
functioneaza incepand cu anul 
2007 

Cugir , Str. Victoriei nr.14  
Telefon 0258754016 
Olor Nicolae 31 Cugir 

Vinerea (loc. apartinatoare 
orasului Cugir) 
Sugag 

Primăria Zlatna - Serviciul 
Public Gospodărire Comunală 

Zlatna, Str. Calea Motilor, nr.24-26 
tel. 0258 856337/ 856583 
Porcar Cristina Maria 
Vintan Petru 

70 Zlatna - 

Primăria Câmpeni - Serviciul 
Public  

Câmpeni, Str. Avram Iancu, nr. 5 
0258/771215 
Motora Constantin   

70 Câmpeni 

In Anul 2007 , luna iulie si-a 
extins serviciul de salubritate si 
in mediul Rural  in comunele : 
Arieseni, Garda de Sus, 
Scarisoara, Albac, Vadul 
Motilor, Sohodol si Bistra  
 

Serviciul Public de Salubritate 
Abrud 

Abrud, Str. Piaţa Eroilor, nr. 1 
0258/780519 
Szucs Sanda 

70 Abrud Ciuruleasa, Roşia Montană 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria Baia de Arieş 
Baia de Arieş, Str. Piaţa Baii, nr.1 
tel. 0258/775002 
Cărbunar Ovidiu 

70 Baia de Arieş  
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Localităţi deservite în anul 2007 Judeţ Denumirea societăţii Date de contact  (adresa, telefon, 
fax, persoana de contact) 

Forma de 
proprietate 
(cod cf.AS-
GD-MUN) 

Urban Rural 

Primaria Sebes Serviciul Public 
de Administrare a 
Patrimoniului- Domeniu Public 

Sebeş, Str. Depozitelor, nr. 2A 
tel. 0258 730148  
Ardelean Marius 

70 Sebeş  

Primaria Teius Serviciul Public 
de Administrare a 
Patrimoniului- Domeniu Public 

Teiuş, Str. Clujului nr.80 
Tel. 0258-851101 
Salca Dorin  

70 Teiuş  

 
 
SC Apa C.T.T.A SA Alba  
Filiala Ocna Mureş 
Din septembrie 2007, 
activitatea de salurizare a fost 
concesionata la SC 
SALPREST Alba  

 
 
Ocna Mureş, Str. Axente Sever, 
nr. 6 
Telefon 0258/870429 
Decea Dorin 

10 
 
 

 
Ocna Mureş 
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   Dotarea agentilor de salubrizare pentru colectarea  deseurilor menajere in amestec 
in anul 2007 la nivel de judet 

 

 

 
 
 
 
 
   

D

a

e
a

a

e
n
t
i
l
o
r

d
e

s
a
l
u
b
r

z
a
r
e
 
p
e
ntru colectarea separata a deseurilor menajere in anul 2007 

la nivel de judet 

o
t

r

 

g

 

 

i

Tip recipient 

Judeţ Pubele     

120 l  -240 l 
Containere 
(4 – 5  m3) 

Eurocontainere 
(1.1 – 1.2  m3) Altele 

Volum 
total (m3) 

Alba /An-2007 35340 319 1609  7792

SC Salprest Alba Iulia 14000-120 l 

3500- 240 l

60 1000  3920

SC Schuster & CO 
Ecologic SRL  
Sibiu 

3400- 120 l

600- 240 l

- 55 

 

 612

SC Edil Trans SRL 
Aiud 

2065- 120 l 81 -  645

SC Transport Weber 
SA Blaj 

5000-80 l 50 120  820

S C  G&E Invest 2003 
SRL Bucuresti –punct 
Cugir – functioneaza 
incepand cu anul 2007 

6500-120 l 55 300  1280

Primăria Zlatna – 
Serviciul Public 
Gospodărire 
Comunală 

- 19 -  80

Primăria Câmpeni – 
Serviciul Public de 
Gospodarie Comunala 

115-120 l 15 44  250

Primaria Abrud- 
Serviciul Public de 
Salubritate Abrud 

160-120l 34   160

Primăria Baia de Arieş - 5   25

Primaria Sebes –
Serviciul Public de 
Administrare a 
Patrimoniului-  
Face salubrizarea pe 
Domeniu Public 

- - -  

Primaria Teius –
Serviciul Public   
Face salubrizarea pe 
Domeniu Public 

- - - - 
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TIP  RECIPIENT 
Judet Pubele 

(0.1-0.2 
mc) 

 

Containere
(4 – 5 mc) 

Eurocontainere 
(1.1 – 1.2 mc) 

Clopote 
din fibra 

sticla 
 

Volum 
Total 
(mc) 

Alba-Total 
din care:  

• -Hârtie 
• -Plastic 
• Sticla 

10 
 

5 
5 

2 
 

1 
1 

160 
 

70 
80 
10 

- 187 

SC Salprest Alba  
• -Hârtie 
• -Plastic 

  100 
 

50 
50 

 110 

Primăria Câmpeni – 
Serviciul Public 

• -Hârtie 
• -Plastic 

10 
 

5 
5 

2 
 

1 
1 

  11 

SC Weber Blaj 
• -Hârtie 
• -Plastic 
• -Sticla 

 

  50 
20 
20 
10 

 55 

SC Ediltrans  Aiud 
o PET 

  10 
 

 11 

 
 
 
-Colectarea separata se face in puncte de colectare pentru hartie-carton si plastice (PET-uri), în municiu 
Alba Iulia, Sebes , Ocna Mureş şi Teius, prin containere puse de catre SC Salprest Alba. 
-SC  Weber Blaj în parteneriat cu Primaria Blaj şi SC InBev Romania , au demarat un proiect de 
colectare selectiva în Blaj. 
-SC Ediltrans Aiud are Contract cu Ecorom Ambalaje şi SC Blue Lines Tour Aiud pentru colectare PET-
uri, de pe halda din Aiud., 
-SC Schuster Ecologic, au dotat cu saci pentru colectare hartie si PET, locuinte individuale din Sebeş 
(663 loc.), Petresti  (646 loc.).Lancram (327 loc.) ţi Oarda ( 400 loc.).  
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Dotarea agenţilor de salubrizare pentru transportul deşeurilor menajere in anul 2007 
 

Număr mijloace de transport 

Judeţ Autogunoiera 
compactoare 

Autotransp
ortor 
containere 

Tractor 
cu 
remorcă 

Autocami
oane 
Basculan
te 

Altele Total 

Alba /An-2007 31 20 9 12  72

SC Salprest Alba Iulia 22 8 3 10  43

SC Schuster & CO Ecologic 
SRL Sibiu 3   3

SC Edil Trans SRL Aiud 1 3   4

SC Transport Weber SA 
Blaj 

2 3 1   6

S C  G&E Invest 2003 SRL 
Bucuresti –punct Cugir – 
functioneaza incepand cu 
anul 2007 

2 2 1  5

Primăria Zlatna – Serviciul 
Public Gospodărire 
Comunală 

1 1 1  3

Primăria Câmpeni – 
Serviciul Public de 
Gospodarie Comunala 

1 1 1   3

Primaria Abrud- Serviciul 
Public de Salubritate Abrud 

1 1   2

Primăria Baia de Arieş 1 1   2

Primaria Sebes –Serviciul 
Public de Administrare a 
Patrimoniului- Face 
salubrizarea pe Domeniu 
Public 

1   1

Primaria Teius –Serviciul 
Public  Face salubrizarea pe 
Domeniu Public 

  0

Sursa: APM-Alba, din raportările statistice ale agenţilor de salubritate şi administraţiei locale    
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ANEXA 4 – AGENTI ECONOMICI CARE COLECTEAZA/VALORIFICA 
DESEURI IN JUDETUL ALBA - noiembrie 2007 

 
Agent economic  Date de identificare Tip deseu Observatii 

SC Remat Alba SA 
Filiala Alba-Iulia 

Alba Iulia 
Str. Bucuresti, nr. 88 
0258 813292 
0258 811185 
Miclaus Daniel 
 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: 
hartie, plastic, sticla 
Baterii/acumulatori uzati;  
Vehicule uzate 
Ulei uzat 

Colectare 
 
 
 
 

SC Remat Alba SA  
Filiala Aiud 
 
 

Aiud 
Str. Tribun Tudoran, 
nr. 30 
0258 862719 
Miclaus Daniel 
 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: 
hartie, plastic, sticla 
Baterii/acumulatori uzati 
Anvelope uzate 

Colectare 

SC Remat Alba SA  
Filiala Blaj 
 

Blaj 
Str. Gh. Baritiu, nr. 34 
0258 710331 
Miclaus Daniel 
 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: 
hartie; 
Baterii/acumulatori uzati;  

Colectare 

SC Remat Alba SA 
Filiala Ocna-Mures 

Ocna Mures 
Str. Fabricii, nr. 6 
0258 870844 
Miclaus Daniel 
 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: 
hartie; 
Baterii/acumulatori uzati  

Colectare 

SC Remat Campeni 
Sebes SA 
Filiala Campeni 

Campeni 
Str. Garii, bl.20, ap.13 
0258 774339 
Crisan Gheorghe 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: 
hartie, plastic 
 

Colectare 

SC Remat Campeni 
Sebes SA 
Filiala Sebes 

Sebes 
Str. Depozitelor, fn 
0258 731208 
Crisan Gheorghe 

Deseuri metalice; 
Baterii/acumulatori uzati; 
 

Colectare 

SC Meteor Star SRL 
Alba Iulia 

Alba Iulia 
Str. G. Cosbuc, nr. 28 
0258 811564 
Serdean Dora 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: hartie 
Baterii/acumulatori uzati  

Colectare 

SC Cris Feromet SRL 
Aiud  

Aiud 
Str. Unirii nr. 53 ap.13 
Punct de lucru 
Str. Tribun Tudoran nr. 
50A  
0258861443 
Crisan Mihai 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: 
hartie, plastic  
Baterii/acumulatori uzati;  
 

Colectare 

SC Darclee SRL Blaj Blaj 
Str. Avram Iancu, nr.4 
0258 710811 
Moldovan Florin 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice: hartie 

Colectare 
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SC Ipmat SRL Ocna-
Mures 

Ocna Mures 
Str. M. Eminescu, nr. 
18A 
0258 871423 
Haiduc Ioan 

Deseuri nemetalice: 
materiale plastice (PET) 

Colectare 

SC Kronospan Sebes 
SA  

Sebes 
Str. M. Kogalniceanu, 
nr. 59 
0258 801100 
0258 801199 
Neaga Remus 

Deseuri lemnoase; 
Rumegus 

colectare si 
valorificare 

SC Pehart  Tec SA 
Petresti 

Petresti 
Str.1 Mai, nr.840 
0258 743626 
0258 743625 
Pastina Liana 

Deseuri de hartie si carton colectare si 
valorificare 

SC Remarul 16 
februarie SA Cluj-
Napoca  
Punct de lucru 
Metalurgica SA Aiud 

Aiud 
Str. Vulcan, nr. 2-10 
0258 861132 
0258 818104 
Bota Carmen 

Deseuri metalice feroase, 
neferoase 
 
 

 

colectare si 
valorificare 

SC Valea Sermagului 
SA 

Sebesel  
Str. Valea Sermagului, 
nr. 284 
0258 731109 
Pacurariu Gabriela 

Deseuri metalice 
Baterii/acumulatori uzati 
 
 

Colectare 

SC Demenic Company 
SRL 

Zlatna 
Sat Podu lui Paul, 
nr.34 
0258 856491 
Demenic Tudorita 

Deseuri metalice 
 

Colectare 

SC Gabriel Grup SRL Alba Iulia 
Str. Zorilor, nr. 1, bl. 
280, ap. 93 
0788733156 
Danciu Radu 

Deseuri de hartie si 
carton; materiale plastice 
(PET) 
 

Colectare 

SC Blue Line Tours SA Aiud 
Str. Transilvaniei, bl. 
B9, ap. 8 
0788 661407 
Stancel  Marius 

Deseuri nemetalice: 
materiale plastice (PET) 

Colectare 

SC Tehno General Jr. 
SRL  

Alba Iulia 
B-dul Ferdinand, nr.41 
0258 814210 
0258 835311 
Muresan Dorin 

Vehicule uzate Colectare si 
valorificare 

AF Iuonas Gheorghe Aiud 
Str. Bailor, nr. 10 
0258 863101 
Iuonas Gheorghe 

Vehicule uzate Colectare si 
valorificare 
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SC Auto Erhart SRL 
Punct de lucru Oarda  

Alba Iulia 
Str. Orizontului, nr. 6 
0258 818784 
Hartlein Stefan 

Vehicule uzate Colectare si 
valorificare 

SC Auto Tic SRL Aiud 
Str. Axente Sever, bl. 
33, ap.8 
0743 152931 
Gambutan Petrica 

Vehicule uzate Colectare si 
valorificare 

SC Impuls Oil SRL  Alba Iulia  
Str. Al. I. Cuza nr. 39 
0258 810635 
Bota Radu 

Ulei uzat Colectare 

SC Salprest SRL  
 

Alba Iulia  
Str. T. Vladimirescu, 
nr. 48 
0258 813856 
Sergiu Toma 

Deseuri de echipamente 
electrice si electronice 

Colectare 

SC Aloref SRL Alba Iulia  
Str. Soseaua de 
centura, nr. 2 
0258 835554 
Mihai Mihaila 

Deseuri de echipamente 
electrice si electronice 

Colectare 

SC Clau & Sim SRL Cugir 
Str. Victoriei, nr. 57 C 
0744-798361 
Pavel Calin Claudiu 

Deseuri metalice 
Deseuri nemetalice 
Deseuri de echipamente 
electrice si electronice 

Colectare 

SC C.N.D.P.I. Romsoft 
SA 

Alba Iulia  
Str. Vasile Goldis, Bl. 
31, Sc. D, Ap. 63 
0740-309237 
Stoia Raul 

Deseuri de echipamente 
electrice si electronice din 
categoria tehnica de calcul 

Colectare 
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ANEXA 5 – PROIECTE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR 
Anexa 3 -  Proiecte privind gestionarea Deseurilor (STATII DE TRANSFER) 
         

DOTARE Nr. 
Crt. Mod de finantare Denumire Amplasare 

Consilii 
locale 

arondate 

Populatie 
deservita 

(nr. 
persoane) Nr. Utilaje/Capacitate 

Depozitul la care vor fi 
transportate deseurile 

1 

Program PHARE 
2003 CES -
Schema de 
proiecte mici de 
gestionare a 
deseurilor 

Sistem de colectare 
selectiva si amenajare 

statie de transfer in 
mun.Aiud 

 Aiud 

Aiud, Lopadea 
Noua, 

Livezile, 
Miraslau, 
Rimetea, 

rimet, Radesti 

39136 2 autocompactoare/18 mc  Depozitul central 

2 

Program PHARE 
2003 CES -
Schema de 
proiecte mici de 
gestionare a 
deseurilor 

Sistem de colectare 
selectiva si amenajare 

statie de transfer in zona 
turistica Abrud, Rosia 

Montana, Bucium, 
Ciuruleasa 

Rosia Montana 

Abrud, Rosia 
Montana, 
Bucium, 

Ciuruleasa 

10245 

2 autogunoiere/7si 9 mc, 4 
containere presa/20 mc, 1 

trailer pt. transport container 
presa 

Depozitul central 

3 

Ordonanta 
Guvernului 
7/19.01.2006 
privind instituirea 
Programului de 
dezvoltare a 
infrastructurii din 
spatiul rural 

Platforma pentru deseuri 
cu depozitare temporara 

- Sohodol 
 Sohodol 

Cimpeni, 
Sohodol, 

Avram Iancu, 
Bistra, Vidra 

19666   Depozitul central 

4 

Finanatare MMDD 
program pilot 
"Reabilitarea 
zonelor fierbinti 
Zlatna si Copsa 
Mica" 

Reabilitarea sistemului 
de salubrizare a orasului 

Zlatna si constructie 
Statie de transfer 
deseuri menajere 

Zlatna Zlatna 17230 

4 autogunoiere/9 mc, 1 trailer 
pt. incarcat containere de 32 
mc, 4 containere presa/32 

mc, 1 motostivuitor, 1 presa 
verticala de balotat, 1 

incarcator frontal (IFRON), 
platforma electronica de 
cantarire pt. 40 - 60 to. 

Depozitul central 
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