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Metolodogia de cercetare
Prezenta cercetare, realizată în perioada mai – iulie 2015 a urmărit, folosind instrumente de cercetare
cantitative şi calitative, să evalueze principalele provocări în atingerea, la nivel urban, a ţintelor de
valorificare a deşeurilor prin colectare separată cât mai aproape de sursă. În eşantionul analizei au fost
incluse cele 103 municipii din România. Printr-o divizare a rolurilor partenerilor proiectului: Institutul
pentru Politici Publice (IPP), coordonator şi Liga Habitat şi Terra Mileniul III (parteneri) s-au folosit
următoarele instrumente de cercetare :
o amplă colectare de informaţii oficiale de la cele 103 municipii din ţară privind stadiul actual şi
măsurile întreprinse pentru creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor în 4 fracţii așa cum
prevede noua lege a salubrizării, cu urmărirea ţintelor pe fiecare categorie de deşeu (hârtie, sticlă,
metal, plastic), folosind solicitări adresate primăriilor în temeiul legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţii de interes public. În eşantionul cercetare au fost incluse doar Primăriile celor 103
municipii din România
Parte distinctă din instrumentul de colectare a datelor se va referi la eforturile întreprinse de
autoritatea locală (direct sau prin intermediul operatorului de salubritate) pentru informarea și
conștientizarea publicului în ultimii 3 ani, o îndatorire fundamentală care ar contribui în mod direct la
cointeresarea unor segmente importante din societatea civilă.
 Pentru a se evalua părerea celor vizaţi de schimbările legii au fost distribuite prin asociaţiile de
proprietari membre ale Ligii Habitat un număr de peste 1.000 de chestionare, ce au fost autoadministrate cetăţenilor din municipii.

Metolodogia de cercetare
Informaţiile colectate în plan local sunt verificate cu sursele naţionale dar şi cu structurile regionale
de gestionare a managementului integrat al deşeurilorr – Agenţiile de Dezvoltare Inter-Comunitare.
Toate informaţiile cantitative şi calitative se analizează de către o echipă de experţi cu reputaţie în
acest domeniu alături de echipele de implementare ale celor 3 parteneri.
 Cele două seturii de informaţii de la autorităţile responsabile şi de la cetăţenii/locuitorii
apartamentelor de bloc prin intermediul Asociaţiilor de proprietari sunt analizate comparativ
subliniindu-se actuala (in)eficiență a politicilor de profil şi identificându-se cauzele structurale. Tot
acest set de informaţii va fi cuprinse în Studiul - diagnoză, concluziile cercetării fiind reprezentative la
nivel naţional în mediul urban, diseminat atât la nivel naţional cât şi local printr-o serie de
evenimente publice dupa următorul calendar: Bucureşti – 31 august, Constanţa 3 septembrie, Buzău
24 septembrie, Sfântu Gheorghe 22 octombrie , Cluj Napoca 23 octombrie.
În aceste evenimente, audienţa formată din grupurile ţintă invocate anterior (decidenţi de la
municipiilor şi judeţelor dar şi reprezentanţi ai structurilor naţionale de profil precum şi asociaţii de
proprietari, ONG-uri, cetăţeni obişnuiţi şi jurnalişti) Studiul Diagnoză va fi prezentat într-o versiune
intermediară. Finalizarea consultărilor publice va conduce la inserarea observaţiilor şi
recomandărilor, realizate de participanţii la evenimentele publice, în versiunea finală a Studiului
Diagnoză.

Sinteza principalelor informaţii oficiale comunicate de Primării
Perspectiva autorităţilor.

Prin solicitări de informaţii de interes public pentru a se testa inclusiv gradul de transparenţă şi nivelul de
structurare a datelor specifice la nivelul echipelor din Primării în anul 2014, au fost evaluate următoarele
aspecte cheie legate de responsabilitatea Primăriilor în gestionarea separată şi valorificarea deşeurilor de
la populaţia locuind la blocuri:
Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare,
Modul de gestiune a serviciului (concensionat sau prin regie proprie),

Nivelul tarifului de salubritate,
Număr de fracţii,
Cantitatea totală de deşeuri municipale colectate,

Pondere deşeuri separat şi apoi valorificate etc.

Accesul la serviciul de salubrizare este fundamental pentru o societate civilizată. Într-o comunitate gradul
de acoperire cu acest serviciu trebuie să constituie o preocupare centrală a mandatului unui primar. În
România, conform ANRSC sunt 180 operatori licenţiaţi dintre aceştia 40 acoperă exclusiv mediul urban de
la nivel naţional.

În municipiile cuprinse în eşantionul cercetării proiectului următoarele societăţii sunt principalele care
asigură serviciul de salubritate: Rosal Grup SA, URBAN SA, SUPERCOM SA, POLARIS M HOLDING SRL etc.
În medie, în mediul urban, conform informaţiilor oficiale comunicate gradul de acoperire cu serviciu de
salubrizare atinge 85% ceea ce reprezintă totuşi destul de puţin la nivelul anului 2015. Restul până la
100% trebuie să constituie un motiv de îngrijorare pentru autorităţi mai ales în contextul obligaţiilor
asumate de România în relaţie cu partenerii externi.
Durata medie a unui contract de concediune este10 ani.
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Gradul de acoperire serviciul de salubrizare la nivelul celor 103 municipii
cuprinse în cercetare (sf. anului 2014)

La sfârşitul anului 2014, aproape jumătate din localităţile urbane mari au concesionat serviciul către
operatori privaţi (unu sau mai mulţi) - 47%, o altă parte semnificativă gestionând serviciul prin societăţii
propri.

Cum cea mai mare pondere în totalul beneficiarilor de serviciului de salubritate este
formată din populaţie, evaluarea IPP/Liga Habitat/Terra Mileniul III s-a concentrat
astfel asupra întelegerii situaţiei naţionale a creării infrastructurii/a mobilizării
populaţiei pentru colectare separată cât mai aproape de sursă.

Cea mai mare pondere în totalul beneficiarilor serviciului de salubrizare este format
din populaţie şi de aceea este foarte important să se conştientizeze că la nivelul
întregii tări este nevoie de o politică coerentă de colectare separată.
Pentru a putea crește gradul de colectare separată, trebuie realizată o amplă
campanie de responsabilizare şi informare în primul rând cu cetățenii, beneficiarii în
număr cel mai mare a serviciului de salubrizare respectiv generatorii cantității celei
mai mari de deșeuri menajere nesortate.

Nivel tarif pentru serviciul de salubrizare la nivelul anul 2014

Formulare de încasare a costurilor în urma furnizării serviciului de salubrizare în anul
2014
Serviciul de salubrizare din cvasi-majoritatea municipiilor mari din România se prestează
pe bază de tarif, din eşantionul cuprins în cercetare 103 municipii, analiza noastră
identificând doar 16 municipii unde se încasează o taxă de salubritate (ex: Galaţi 56 lei an,
Sfântu Gheorghe 40 lei luna persoane fizice şi 150 lei luna persoane jurdice, Reghin 46 lei
etc.), sistemul de plată fiind de regulă pe bază de tarif încasat de autoritate.
La nivelul anului 2014 în municipiile marii din România, costurile fluctuază de la 3,22
lei/lună/locuitor - cel mai mic tarif la Arad și Sibiu cu 12 lei/lună/locuitor – unul dintre cele
mai mari tarife. Interesant este sistemul implementat în Piatra Neamţ care potrivit
informaţiilor furnizare încasează două tipuri de tarife astfel: 3,67 deşeuri selectare separat
şi 8,44 lei persoană pentru deşeurile neselectate.
Tariful mediu la nivel naţional în anul 2014 a fost de 5,8 lei față de 6,4 lei înregistrați în
anii trecuți 2013 și 2012 respectiv în continuă scădere faţă de 2011 (6,99 lei!).
Comparând cele două modalităţi de plată din sistem se poate constata o tendintă de
creştere a cuatumului taxei prin comparaţie cu cel al tarifului.

Situaţia naţioanală dpdv număr fracţii colectare deşeuri
în municipii la nivelul anului 2014

Număr fracţii colectare deşeuri la nivelul anului 2014

Din informaţiile oficiale comunicare peste 70% din muncipii colectează în 3 şi 4 fracţii,
restul într-o (1) fracţie respectiv 2 fracţii. Informaţia trebuie verificată şi completată de
instituţiile centrale care monitorizează acest sistem.

Legea în vigoare prevede introducerea a patru (4) fracții de colectare: hârtie, mase
plastice, metale, sticlă. Însă, în același timp, se specifică în lege că dacă nu este posibil din
punct de vedere tehnico-economic, se poate adopta sistemul de colectare în minimum
două fracții.

Cantitate deșeuri municipale colectate la nivelul anului 2014 (t)

Mediul urban generează o cantitate semnificativă de deşeuri de unde şi preocuparea
proiectului pentru accelerarea găsirii soluţiilor de preluare separată a deşeurilor
generate de familiile – locuitori ai blocurilor.
Conform studiilor de specialitate, în România, din total deşeuri colectate în România
65% sunt din mediul urban şi 35% din mediul rural. Din acest total, deşeurile
reciclabile reprezintă peste 40% în mediul urban iar circa jumătate dintre acestea
reprezintă ambalaje.

Cantitate deșeuri municipale colectate la nivelul anului 2014 (t)

Cantitate deșeuri municipale colectate la nivelul anului 2014 (t)

Având în vedere ţinta de valorificare a deşeurilor asumată de România (50% până în 2020)
faţă de 5% cât este în prezent pentru anul 2014 asumate la nivel european, evaluarea
situaţiei implementării noi legislaţii trebuie făcută periodic.

În eşantionul naţional al autorităţilor municipale selectate, s-a atins o ţintă de doar 3,25%!
În ceea ce priveşte deşeuri colectate separat la nivelul municipiilor din România. Procentul
celor valorificate nediferenţiindu-se semnificativ.
Ponderea cea mai mare o au deşeurile din sticlă, urmate fiind din hârtie şi apoi din plastic.
Această medie de la nivel naţional este îngrijorătoare cu atât mai mult cu cât ponderarea
stabilită prin lege pentru reciclare este de 55% iar ceea de recuperare de 60%. La nivelul
anului 2014, potrivit informaţiilor furnizate de cele 103 municipii, un clasament ar
cuprinde: Roman, Târgu Mureş, Câmpia Turzii.

Municipiu
ROMAN
TÂRGU MUREŞ
CÂMPIA TURZII
ZALĂU
CARANSEBEŞ
ODORHEIU SECUIESC
MARGHITA
SF. GHEORGHE

Pondere colectare separată din total
deşeuri colectate
75%
34%
19%
15%
13%
13%
11%
11%

Cantitate totală (t) de deșeuri colectate separat în 103 municipii în anul 2014

Cantitate totală (t) de deșeuri valorificate în 103 muncipii în anul 2014

Principalele observaţii şi percepţii ale familiilor din apartamente privind
(dis)funcţionalitatea sistemului de colectare separată în blocurile din
municipii
Percepția – Locuitori de apartamente
Sondaj realizat prin intermediul Asociaţiilor de Proprietari din Municipiile prezente în cercetare

11% dintre respondenţi consideră că actualul sistem de gestiune a deşeurilor menajere asigură o
protecţie adecvată mediului înconjurător,
48% dintre respondenţi consideră că sistemul de gestiune răspunde într-o scăzută şi foarte scăzută
măsură protecţiei mediului înconjurator.
Peste 53% dintre respondenţii cercetării au declarat că nu există clauze în cadrul contractului de
furnizare a serviciului de salubritate pentru obligarea colectării separate la nivelul asociaţiilor de
proprietari. 14% au răspuns că nu ştiu de astfel de clauze.
43% dintre respondenţi declară că la asociaţia de proprietari este deja în funcţiune un sistem de
colectare separată a deşeurilor menajere la blocuri

57% dintre respondenţi declară că duc materialele reciclabile la recipienţii stradali
destinat colectării separate.

Peste 50% dintre respondenţi considerând că nu este eficient sistemul existent la
asocialţiile de proprietari)
68% spun că respondenţi declară că lipsa de interes a cetăţenilor urmată de insuficenta
informare/educare a cetăţenilor cu 51%, constituie principalele motive ale
disfuncţionalităţiilor la blocuri.

În ce măsură actualul sistem de gestiune a deșeurilor menajere din orașe asigura o protecție adecvată
mediului inconjurator?

La asociaţia dvs. s-a prevăzut în contractul de furnizare a serviciului de salubrizare obligarea de colectare separată a
deseurilor menajere, corelat cu obligatia operatorului de a asigura containerele de colectare separată la capacitaţile
necesare ?

Dumneavoastră duceți materiale reciclabile la recipientele stradale pentru colectare selectivă (clopotele recom)?

Dvs. consideraţi ca este utilă colectarea separată a deşeurilor menajere, chiar dacă implică o mai bună organizare,
investiţii suplimentare ale operatorilor şi posibil tarife mai mari?

Ştiţi ce se întâmplă cu deşeurile menajere după ce sunt COLECTATE din locurile de PRECOLECTARE?

Credeţi că sistemul actual de colectare separată este unul eficient?

Concluzii generale:

O cantitate semnificativă de deşeuri provine din gospodării (78,50%) şi cu toate
acestea mai puţin de 5% din deşeurile menajere se recuperează în România la nivelul
anului 2014, de unde și apelul nostru ca autoritățile responsabile să evalueze periodic
situația din teren.
Deşi autorităţile publice locale/municipale și județene au realizat, în ultimii ani,
investiţii semnificative în managementul integrat al deșeurilor, sistemul de colectare
aproape de sursă, mai ales în mediul urban, nu par a constitui un punct central în
preocupările naționale strategice în acest domeniu.
Între investițiile locale în sistemul integrat al deșeurilor, nici acelea finalizate toate, în
acest moment, și implementarea de măsuri de co-interesarea populației se constată o
diferență semnificativă. Campaniile de informare guvernamentale/publice sunt
inexistente iar dacă sunt, acestea nu sunt de amploare, efortul în acest domeniu fiind
lăsat pe umerii actorilor privați. Populației nu i s-a explicat niciodată ce avantaje ar
decurge din implicarea în colectarea separată a deșeurilor în sensul valorificării
acestora. Populația România nu percepe deșeul ca având valoarea ci ca pe o povoară
de care se grăbește să scape.

Potrivit analizei IPP rata de colectare separată a deşeurilor nu a înregistrat o evoluţie
semnificativă, media în anul 2014 este chiar în scădere faţă de anii trecuti fiind la
nivelul municipiilor de numai 3,25%, IPP alături de partenerii săi solicită autorităților
competente să evalueze realist situația și să reacționeze în consecință.

Cu toate acestea, 60% dintre autorităţi au declarat că au derulat la nivelul anului 2014
campanii publice de informare şi responsabilizare a cetăţenilor cu privire la colectarea
separată şi valorificarea deșeurilor.

Pentru informații suplimentare privind activităţile specifice din proiect, contactați:
Violeta Alexandru
Director
Institutul pentru Politici Publice
Tel/fax: 021 212 3126
E-mail: office@ipp.ro
https://www.facebook.com/Institut
ulPoliticiPublice?ref=hl

Mihai Mereuță
Președinte

Lavinia Andrei
Președinte

Liga HABITAT
E-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro;

Terra Mileniul III
tel: (+4) 021 314 1227
fax: (+4) 021 300 3700
e-mail: office@erramileniultrei.ro
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