
 
Strategia de dezvoltare şi 

funcţionare pe termen mediu          

şi lung a serviciului public           

de salubrizare în  

Municipiul Bucureşti 

 

P R E Z E N T A R E 

 



  Prezenta strategie este structurată pe        

3 capitole principale, respectiv: 
 

• I.  Activitatea de salubrizare stradală şi 

activitatea  de iarnă 

• II. Activitatea de salubrizare menajeră  

• III.  Managementul integrat al deşeurilor 



   În abordarea prezentei Strategii, s-a ţinut cont de 

toate actele normative existente atât la nivel 

naţional cât şi local şi de obiectivele impuse de 

Legea nr.101/2006 a serviciului public de 

salubrizare a localităţilor, republicată. 

   Conform legislaţiei în vigoare, cerinţele din  

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 

sunt transpuse în Planul de Gestionare a 

Deşeurilor în Municipiul Bucureşti, plan care la 

rândul lui stă la baza Strategiei de dezvoltare şi 

funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului 

public de salubrizare în Municipiul Bucureşti. 



 

   Fiecare dintre cele 3 capitole ale Strategiei 

menţionate anterior, conţin următoarele 

date: 

- Prezentarea situaţiei existente în prezent 

în Municipiul Bucureşti 

- Stabilirea de cerinţe, perspective, orizonturi 

pe termen scurt, mediu şi lung 



• Cerinţele au fost formulate, în concordanţă cu 
prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor, Planul de Gestionare a Deşeurilor în 
Municipiul Bucureşti, Legea nr.101/2006 a 
serviciului public de salubrizare a localităţilor, 
republicată şi s-a ţinut cont de adresa 
Ministerului Mediului nr. 13352/MF/01.10.2014 
prin care se comunică Decizie Comisiei 
Europene de emitere a unui aviz motivat 
suplimentar în ceea ce priveşte încălcarea 
obligaţiilor de stat membru referitor la nivelul 
pulberilor în suspensie (PM 10) în aerul 
înconjurător precum şi a Programului Integrat   
de Gestiune a Calităţii Aerului în Municipiul 
Bucureşti. 

 



• De asemenea, Strategia îşi propune să creeze şi 
să dezvolte un serviciu unitar şi echidistant 
pentru toţi cetăţenii oraşului şi - pentru a nu se 
crea discrepanţe între cele 6 sectoare din punct 
de vedere al asigurării serviciului -  s-au stabilit 
şi anumite cerinţe specifice. 

• Nu se poate vorbi de o Stategie care să trateze 
doar la modul general problematica serviciului 
public de salubrizare, deoarece ne aflăm în 
situaţia de a crea un sistem şi  un serviciu unitar 
de salubrizare, destinat întregului oraş şi nu în 
situaţia de a crea reglementări destinate pentru 
6 oraşe distincte în cadrul Municipiului Bucureşti. 



   În cadrul capitolului referitor la Activitatea   

de salubrizare stradală şi activitatea de iarnă 

în Municipiul Bucureşti, sunt stabilite cerinţe 

privind: 
 

• Dotări echipamente şi utilaje; 

• Îndeplinirea atributului de coordonare, 

control şi monitorizare al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

• Cerinţe privind Planul de Calitate a Aerului şi 

evitarea Infrigementului. 



   Aceste cerinţe minime sunt următoarele: 
 

•  Prezenta strategie, care are la bază principiul 
“Poluatorul plăteşte“, are ca scop stabilirea 
direcţiilor de dezvoltare a serviciului public de 
salubrizare în Municipiul Bucureşti în perioada 
2014 - 2030. 

• În vederea diminuării cantităţilor de pulberi în 
suspensie din aer, la efectuarea operaţiei de 
măturat manual pe arterele de circulaţie cu trafic 
RATB sau arterele de penetraţie şi legătură, se 
vor înlocui  măturile/periile cu echipamente de 
aspiraţie. În primii 3 ani se vor înlocui în procent 
de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să fie 
înlocuite în procent de 100%. 



• Se vor utiliza numai autospeciale de periat dotate cu 
sistem de absorbţie. Utilaje multifuncţionale dotate 
cu sistem de aspiraţie, de dimensiuni agabaritice 
care să permită accesul pe străzi înguste (măturat, 
periat, colectare deşeuri stradale). 

• Arterele de circulaţie principale sau secundare pe 
care se execută lucrări tehnico–edilitare vor fi  
supuse operaţiei de întreţinere a curăţeniei pe 
perioada când se desfăşoară aceste lucrări. 

• Colectarea deşeurilor stradale rezultate din 
activitatea de măturat manual, întreţinere, cât şi din 
golirea coşurilor de deşeuri stradale, se va face în 
saci inscripţionaţi cu “deşeuri stradale” cu sigla şi 
denumirea operatorului de salubrizare.  

• După evacuarea/îndepărtarea cadavrelor de 
animale se va efectua obligatoriu spălarea şi 
igienizarea zonei. 



•  Operatorii au obligaţia să ţină evidenţa gestiunii 
deşeurilor stradale colectate de pe domeniul public 
şi să raporteze lunar Primăriei Municipiului Bucureşti 
-Direcţia Utilităţi Publice şi altor autorităţi care 
solicită aceste date, cantităţile de deşeuri (pe tipuri 
de deşeuri) colectate, transportate şi valorificate. 

• Dotarea operatorilor cu aspiratoare de deşeuri 
stradale (frunze) de pe trotuare şi alei. 

• Fiecare operator va avea în dotare obligatoriu minim 
2 autovidanje, 2 autoplatforme, 2 macarale, 4 
drujbe, echipamente şi utilaje specifice, destinate 
acţionării în caz de fenomene meteorologice 
extreme; 

• Dotarea operatorilor cu utilaje multifunctionale 
specializate cu sistem de aspiraţie pentru curăţatul 
mobilierului stradal;  



• Toate utilajele care deservesc serviciul de 
salubrizare stradală se vor încadra în clasa de 
poluare, minim EURO 4 şi trebuie să fie dotate cu 
sistem GPS. Accesul la acest sistem trebuie să se 
facă obligatoriu şi de către Primăria Municipiului 
Bucureşti; 

• Operatorii serviciului de salubrizare vor avea 
obligativitatea să asigure coşuri stradale speciale, 
dotate cu săculeţi/pungi, care să fie destinate 
colectării de către cetăţeni a deşeurilor şi dejecţiilor 
provenite de la animalele de companie; 

• Modelul coşurilor destinate colectării deşeurilor 
stradale, care se vor amplasa pe arterele aflate în 
administrarea Administraţiei Străzilor, va fi stabilit în 
mod unitar, ţinându-se cont de specificul arterei. 



 

• În cazul coşurilor de deşeuri stradale amplasate pe 

stâlpii de iluminat public, modelul acestora va fi 

stabilit de către Primăria Municipiului Bucureşti - 

Direcţia Utilităţi Publice,  în funcţie de modelul 

stâlpului. 

• Pentru parcuri se va stabili un model unitar de coşuri 

de deşeuri. 

• Eliminarea depozitării necontrolate de deşeuri; 

• Toate utilajele şi echipamentele utilizate la 

salubrizarea stradală, vor fi curăţate, spălate şi 

dezinfectate periodic, astfel încât acestea să nu 

polueze mediul înconjurător; 



• Se vor dezvolta sisteme îngropate sau semi 
îngropate privind colectarea separată a deşeurilor 
cu precădere în zone intens circulate pietonal, în 
jurul pieţelor agroalimentare şi de flori sau în 
apropierea marilor intersecţii. Termenul de realizare 
a acestora este de 2 ani de la aprobarea prezentei 
strategii. 

• Platformele betonate pentru depozitarea zăpezii vor 
fi obligatoriu supuse operaţiunilor de curăţare şi 
spălare, imediat după topirea zăpezii.  

• Toate utilajele şi instalaţiile utilizate în activitatea de 
deszăpezire şi combatere polei, vor fi curăţate şi 
dezinfectate, astfel încât să se preîntâmpine 
poluarea mediului înconjurător. 



   În cadrul capitolului referitor la Activitatea    
de salubrizare menajeră sunt stabilite cerinţe 
privind: 

• Dotări, echipamente, cerinţe de ordin 
tehnic; 

• Organizarea sistemului de colectare 
separată; 

• Măsuri de conştientizare şi informare a 
populaţiei; 

• Măsuri menite să asigure atributul de 
coordonare, control şi monitorizare al 
Primăriei Municipiului Bucureşti. 



• Operatorul de salubrizare are obligaţia de a asigura un 
număr de vehicule şi echipamente performante şi 
silenţioase (să nu aducă atingere factorilor de mediu), 
necesare realizării serviciului în mod unitar, continuu, 
eficient şi nediscriminator. Toate utilajele se vor  încadra 
în clasa de poluare minim Euro 4 şi vor fi dotate cu 
echipamente de navigare GPS. 

• Colectarea unitară şi integrată a deşeurilor municipale, 
precum şi separarea acestora, se va realiza în 
containere de suprafaţă, îngropate sau semiîngropate, 
acolo unde sunt întrunite condiţiile de amplasare a 
acestora, iar în caz contrar se va realiza în saci sau 
europubele, destinate fiecărui tip de deşeuri; colectarea 
şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate 
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora se va face în recipienţi 
speciali destinaţi acestui tip de deşeuri; în cazul 
deşeurilor menajere care nu au fost colectate separat    
la sursă, sortarea se va face în staţii de sortare.  



    Fiecare operator al serviciului de salubrizare are 
obligaţia de a supune sortării deşeurile astfel 
colectate; deşeurile vegetale colectate separat vor fi 
procesate în instalaţiile de compostare, urmând ca la 
nivelul municipiului Bucureşti, pe baza unui studiu de 
fezabilitate să se stabilească numărul de staţii de 
compostare necesar; reciclarea şi valorificarea; 
incinerarea cu recuperarea energiei termice; 
depozitarea fracţiei reziduale la depozitele ecologice 
(Iridex, Vidra). 

• În mod obligatoriu colectarea deşeurilor menajere nu 
se va face în intervalele 6:30-8:30 şi 15:30-18:30, pe 
bulevarde şi pe arterele cu trafic RATB pentru a nu se 
suprapune cu vârfurile de trafic rutier. Pe timpul nopţii, 
cel puţin 30% din programele de colectare a deşeurilor 
menajere se vor efectua în intervalul  22:00-6:00. 



• Biodeşeurile vor fi colectate separat din deşeurile 
menajere şi deşeurile similare. Prin grija operatorilor 
de salubrizare şi ale delegatarilor serviciului se va 
implementa un program de dotare cu unităţi de 
compostare pentru locuinţele individuale care produc 
deşeuri vegetale.  

• Până anul 2025 este obligatoriu a se realiza în interiorul 
cartierelor „insule” de colectare separată a deşeurilor. 
Aceste “insule” vor conţine platforme pe care se vor 
amplasa recipienţi pentru colectarea separată a 
deşeurilor. Aceste spaţii vor fi delimitate şi semnalizate 
corespunzător. Se vor lua măsuri ca accesul să se facă 
doar de către cei deserviţi. Anual delegatarul serviciului 
va raporta Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia 
Utilităţi Publice stadiul de îndeplinire a acestei cerinţe.  



• Informarea şi susţinerea iniţiativelor care conştientizează 
populaţia pentru a reduce, reutiliza, recicla şi valorifica 
deşeurile din gospodărie este făcută în sistem unitar de 
către Delegatar şi operatorul de salubrizare sub 
coordonarea Primăriei Municipiului Bucureşti. 

• Scopul campaniilor de educare va fi - Cetăţeanul 
informat, responsabil şi bine intenţionat va aloca mai 
mult timp şi chiar şi spaţiu pentru a realiza judicios 
colectarea separată a deşeurilor din gospodărie.          
Se doreşte schimbarea mentalităţii tinerilor faţă de 
salubrizare, prin implicarea directă, în cadrul unităţilor de 
învăţământ, în activităţile efective de curăţenie. 

• Prin contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea 
de salubrizare menajeră, atât cea prestată populaţiei 
(asociaţii de proprietari/locatari, case individuale etc) cât 
şi cea prestată agenţilor economici (instituţii, societăţi, 
persoane juridice, etc), se va stabili un cuantum taxă/tarif 
datorat de către producătorul deşeurilor menajere şi 
similare. 



• Autorităţile administraţiei publice locale ale Municipiului 
Bucureşti şi operatorii de salubrizare cărora li s-a 
încredinţat contractul de delegare a gestiunii au obligaţia 
să comunice în scris Primăriei Municipiului Bucureşti – 
Direcţia Utilităţi Publice cuantumul tarifului/taxei 
menţionat anterior în termen de 30 de zile de la intrarea 
în efectivitate a contractului de delegare a gestiunii. 
Stabilirea tarifelor/taxelor se va face astfel încât să 
stimuleze diminuarea şi colectarea separată/integrată a 
deşeurilor menajere.  

• Forma de organizare, locaţiile, sistemul implementat 
(platforme/baterii, îngropate/semiîngropate), capacitatea 
etc. pentru sistemul de colectare separată vor fi 
comunicate de către operatorii de salubrizare  în mod 
obligatoriu şi Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia 
Utilităţi Publice, pentru a fi incluse în Planul de 
Gestionare al Deşeurilor.  



• Programele de prestaţie pentru efectuarea serviciului de 
colectare a deşeurilor menajere vor fi  aprobate de către 
delegatari şi avizate de către Primăria Municipiului 
Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice. Un exemplar original 
va fi predat Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia 
Utilităţi Publice. Orice modificare a programelor de 
prestaţie de colectare a deşeurilor menajere va fi adusă 
la cunoştinţă şi supusă avizării Primăriei Municipiului 
Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice.        

• Operatorul serviciului de salubrizare, după încheierea 
contractului de delegare a gestiunii cu administraţia 
locală, în termen de 30 de zile va depune documentaţia 
la Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Utilităţi 
Publice, în vederea obţinerii Autorizaţiei de lucru, în 
condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a serviciilor de salubrizare şi a Normelor de 
salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti 



• Trimestrial, Primăria Municipiului Bucureşti va face 
evaluarea rezultatelor campaniilor/ programelor de 
conştientizare/informare a populaţiei, pe baza datelor 
transmise de către Delegatar şi operatori.  

• Rapoartele privind volumele pentru lucrări de colectare a 
deşeurilor menajere, executate lunar de către operatorii 
de salubrizare, vor fi comunicate Primăriei Municipiului 
Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice;  

• În cazul în care la Primăriile Sectoarelor 1-6 vor derula 
investiţii pentru dezvoltarea managementului deşeurilor 
vor fi aduse la cunoştinţă Primăriei Municipiului Bucureşti 
- Direcţia Utilităţi Publice pentru a fi integrate în Planul 
de Gestionare a Deşeurilor;  

• Stadiul îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea 
deşeurilor pentru fiecare sector, vor fi raportate lunar 
Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice 
de către Primăriile de sector. In caz contrar vor fi aplicate 
prevederile Legii nr.101/2006, republicată.  



• Operatorii de salubrizare au obligaţia să raporteze lunar 
Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice 
cantităţile de deşeuri colectate şi cantităţile de deşeuri 
predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi 
de tratare şi valorificare a deşeurilor, pe fiecare tip de 
deşeu. 

• Delegatarii serviciului de salubrizare menajeră au 
obligaţia să raporteze Primăriei Municipiului Bucureşti - 
Direcţia Utilităţi Publice din 3 în 3 luni  şi  ori de câte ori 
se solicită, datele referitoare la îndeplinirea obiectivului 
anual de reducere cu 15% a deşeurilor municipale 
eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi 
similare colectate prin serviciul public de salubrizare în 
Municipiul Bucureşti, conform prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



   În cadrul capitolului Managementul  

integrat al deşeurilor sunt stabilite 

cerinţe privind: 
 

• Tratarea, neutralizarea, depozitarea, 

eliminarea finală a deşeurilor; 

• Staţii de compost şi colectare separată; 

• Măsuri de eficienţă energetică; 

• Ţinte. 



    Managementul integrat al deşeurilor presupune 
folosirea unor metode de colectare separată, valorificare, 
tratare şi neutralizare a deşeurilor cu impact cât mai 
redus asupra mediului înconjurător. 

• În scopul creşterii standardului de viaţă al populaţiei 
precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, prin 
dezvoltarea şi implementarea unui sistem durabil de 
management al deşeurilor la nivelul Municipiului 
Bucureşti se vor realiza următoarele: 

• vor fi eliminate total depozitele necontrolate de deşeuri 
menajere; 

• se va implementa un sistem de colectare integrată şi 
transport, bazat pe minim 4 containere şi anume: deşeuri 
deşeuri biodegradabile, deşeuri de de hârtie-carton, 
mase plastice şi deşeuri de sticlă/ metal. 



• ansamblurile de locuinţe nou create, vor fi dotate cu 
sisteme îngropate/semiîngropate pentru colectarea 
separată a deşeurilor. 

• este în curs de realizare în cadrul Staţiei de epurare 
Glina un incinerator pentru nămol cu o capacitate de 
procesare  de cca. 280.000 tone/an.  

• sistemele de colectare a deşeurilor de ambalaje care vin 
în completarea sistemelor dezvoltate de operatorul de 
salubrizare direct cu asociaţiile de locatari/proprietari, 
case individuale, vor fi stabilite pe baza unui Studiu 
realizat de Primăria Municipiului Bucureşti ţinându-se 
cont de specificul urbanistic şi caracteristicile fiecărei 
zone în parte. Acest Studiu urmează a se elabora în 
termen de 2 ani de la aprobarea prezentei Strategii. De 
asemenea Studiul de fezabilitate va analiza şi 
posibilitatea şi oportunitatea realizării Centrelor 
Municipale de colectare a deşeurilor reciclabile.  



• Municipiul Bucureşti îşi propune să realizeze o instalaţie 
de tratare a deşeurilor din construcţii şi demolări. 
Instalaţia va cuprinde concasare, sortare manuală, 
sortare balistică, sortare magnetică şi sortare mecanică.  
Cantitatea de deşeuri estimată a fi valorificată este        
de 68.000 t/an. 

• Instalaţie de tratare termică a deşeurilor municipale cu 
cogenerare de înaltă eficienţă care va produce energie 
termică şi energie electrică. Această instalaţie de ardere  
va avea o capacitate de 300.000- 350.000 t/an deşeuri, 
perioada de funcţionare de 8000 ore/an şi va produce 
aproximativ 124.400 MWh/an energie electrică şi 
335.000 MWh/an de energie termică, obţinându-se astfel 
energie termică şi electrică (din surse regenerabile aşa 
cum solicită Directivele Uniunii Europene), contribuind la 
atingerea ţintelor de reducere a deşeurilor. 



    Din transpunerea  Directivelor Uniunii  Europene în 
legislaţia românească şi din măsurile pe care 
administraţia centrală le-a stabilit în vederea diminuării 
cantităţii de deşeuri, atât la sursă cât şi la depozitare,    
au rezultat o serie de obiective/ţinte pe care autorităţile 
locale le au de îndeplinit pentru perioada 2014-2020. 
  

    Autorităţile locale au obligaţia sã atingã, pânã în anul 
2020, un nivel de pregãtire pentru reutilizare şi reciclare 
de minimum 50% din masa totalã a cantitãţilor de 
deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlã provenind 
din deşeurile menajere şi, dupã caz, provenind din alte 
surse, în mãsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt 
similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere; 

• Pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor în domeniul 
deşeurilor, în Municipiul Bucureşti se vor realiza investiţii 
precum: 



• Instalaţie de tratare termică şi valorificare 
energetică a deşeurilor municipale din Municipiul 
Bucureşti. 

• Instalaţie pentru tratarea termică a deşeurilor 
periculoase (inclusiv deşeuri medicale). 

• Implementarea sistemului de colectare integrată 
a deşeurilor municipale.  

• Instalaţie de tratarea a deşeurilor din construcţii 
şi demolări. 

• Staţii de tratare biodeşeuri cu obținere de 
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• Staţii de sortare a deşeurilor reciclabile. 



    

   Odată cu implementarea sa, Strategia va întări 

capacitatea tehnică şi de management în 

Municipiul Bucureşti, prin implementarea şi 

operarea unui sistem de management integrat  

al deşeurilor care va ajuta la conştientizarea 

locuitorilor de beneficiile rezultate, două dintre 

acestea fiind separarea colectării deşeurilor şi 

reciclarea acestora. 


