
BUZĂU 
CIRCULAR

- cadru de procese de inovare în orașul Buzău-



4 piloni principali

✓ Produse/Consum

✓ Deșeuri/ Consum de resurse

✓ Constructii sustenabile

✓ Transport/Mobilitate
Buzau va deveni centrul national al economiei circulare

Companiile, organizațiile guvernamentale, scoli și profesionisti, toți

vor putea contribui la mișcarea circulară în creștere din Buzau

Cu rezultate 

Identificarea domeniilor din Buzău care pot face pasul semnificativ, tangibil în realizarea unei economii circulare

Scopul proiectului 



Impactul pozitiv 
✓ Implementarea strategiilor de reutilizare si

reducere a consumului cu potențialul de a crea
economii importante.

✓ Crearea de noi locuri de muncă.
✓ Transformarea comportamentului de consum al

buzoienilor in unul sustenabil, responsabil, orientat
catre economia circulara.

✓ Creionam o viziune pentru viitorul orasului, o 
agendă de actiune pentru modificarea fluxurilor 
municipale cu scopul de a stimula inovarea, 
reducerea risipei, cresterea ciclului de viata al 
produselor prin reparare si reutilizare, maximizarea 
reciclarii si eliminarea depozitarii deseurilor la 
groapa. 

✓ Grupul de lucru invită părțile interesate să prezinte 
idei și sugestii pentru a contribui la implementarea 
unor proiecte circulare relevante.

Pașii următori 

❑ Noi masuri de sustenabilitate cu impact pozitiv asupra economiei si mediului 
❑ Sursa de inspirație prin adoptarea unor strategii circulare deja testate 
❑ Metode și soluții pentru reducerea utilizarii de materii prime naturale.

❑ Identificarea de noi oportunitati de business, prin crearea de noi business-uri circulare 

Ce vor putea învăța alte orașe din proiectul nostru? 



Managementul deșeurilor în Municipiul Buzău

Municipiul Buzău are implementat un sistem de management integrat al deșeurilor( funcțional) care cuprinde:

1. Colectarea separată și transportul deșeurilor( contract de concesiune cu RER SUD S.A.)

a) Colectarea separată pentru utilizatorii casnici (gospodării/case) se realizează pe 4 fracții:

- deșeuri menajere reziduale (în pubela neagră)

- deșeuri vegetale și biodegradabile (în pubela maro)

- deșeuri reciclabile (în sacul galben)

- deșeuri de ambalaje de sticlă( se ridică prin solicitare la call center cu cel putin 24h înainte)

b) Colectarea separată pentru asociațiile de proprietari se realizează pe 3 fracții:

❑ deșeurile menajere reziduale 

➢la blocurile cu 4 niveluri

o din platformele comune( 96 PLATFORME)- container de 1,1 mc din metal+plastic

o din platformele ingropate ( 27 PLATFORME)- container de 1,1 mc din plastic

➢La blocurile turn

o pubele de 240 L amplasate în ghenă

❑ deșeurile reciclabile 

➢în saci galbeni la blocurile turn

➢În containere galbene de 1,1 mc, pubele galbene de 240 L la blocurile de 4 niveluri

❑ deșeuri ambalaje de sticlă

➢În pubele verzi de 240 L amplasate in platforme și în ghenele blocurilor turn

➢În containere clopot verzi de 2,5 mc langa platformele îngropate 

c)  Deșeurile din construcții și demolări se colectează și se transportă la stația de concasare situată în localitatea Vernești la 10 km distanță de Buzău.

d) Pentru deșeurile voluminoase s-a înființat un punct de colectare la stația de sortare a operatorului de salubritate, RER SUD S.A..

2. Sortarea deșeurilor- stație de sortare a RER SUD S.A. cu o capacitate de 40 000 tone/ an, care funcționează din luna noiembrie 2014 și procesează atât deșeurile municipale

menajere cât și deșeurile reciclabile.

3. Depozitarea deșeurilor- depozit ecologic de deșeuri nepericuloase cu o capacitate de depozitare pană în anul 2032, aparținând societății RER SERVICII ECOLOGICE

S.R.L..

Proiectele pe termen scurt

Operatorul privat va construi o stație de compost până la sfârșitul anului 2020 cu o capacitate de 40 000 tone/ an, suficientă pentru a deservi întregul județ Buzău. De asemenea,

Primăria Municipiului Buzău are ca obiectiv imediat desființarea ghenelor de la blocurile turn și amenajarea ca alternativă a 44 de platformelor îngropate.
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După cum se poate observa în fluxul tehnologic, din totalul de deșeuri municipale colectate  și sortate de la populație și agenți economici, se mai depozitează doar 46,25%, restul fiind 

reciclat si/sau valorificat energetic. 



Probleme legislative

În perioada 2014-2016 legislația privind contribuția datorată de UAT-uri către Administrația Fondului pentru Mediu conform OUG

196/2005 prevedea un obiectiv de reducere de la depozitare a deșeurilor municipale de 15%, iar în anul 2017 obiectivul a fost majorat la

25%, obiective care au fost îndeplinite. Pană în anul 2017 inclusiv, se luau în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor de reducere de la

depozitare și cantitățile de deșeuri valorificate energetic, cantități care rezultă din sortarea deșeurilor menajere colectate, însa începând cu

anul 2018 procentul luat în calcul a fost modificat prin Legea 143/2018 astfel:

În prezent în municipiul Buzău se colectează anual o cantitate de aproximativ 30 000 tone de deșeuri municipale( inclusiv deșeurile stradale

și biodegradabile) din care 20 000 tone intră în stația de sortare, un procent de 33,61%( 8 600 tone în anul 2018) din cantitatea de deșeuri

sortate reprezentând componenta valorificată energetică( combustibil înlocuitor la fabricile de ciment).

În concluzie considerăm că noua metodă de calcul a contribuțiilor datorate de UAT-uri către Administrația Fondului de Mediu

îngreunează foarte mult realizarea obiectivelor și penalizează chiar și UAT-urile care au un sistem funcțional de gestionare a

deșeurilor.

An Obiectiv Procent reciclare Procent valorificare 

( energetic) 

2018 35% 30% 5% 

2019 42% 35% 7% 

2020 60% 50% 10% 
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Evoluția costurilor de depozitare( LEI/ tonă)

Tarif depozitare Taxă/Contribuție

În ceea ce privește eliminarea deșeurilor, în perioada ianuarie-

iunie 2017 era prevazută o taxă de 80 lei/ tonă de deșeuri

depozitate, taxă plătită către Administrația Fondului de Mediu.

Începând cu anul 2019 s-a introdus contribuția pentru economia

circulară pentru eliminarea deșeurilor municipale prin

depozitare, aceasta fiind în prezent de 30 lei/ tonă, din anul 2020

crescând la 80 lei/ tonă, contribuție care conform OUG 74/ 2018

este inclusă în tarifele beneficiarilor serviciului de salubrizare.


