
IMPACTUL OUG 74 IN COLECTAREA
DESEURILOR



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

CUM ESTE CALCULATĂ ACUM FACTURA PERSOANELOR DIN MEDIUL URBAN?

Calculul este realizat per persoană și include
200litri deșeu/ lună, din care:

- 50L DEȘEURI REZIDUALE
-150L DEȘEURI RECICLABILE 

Ce frecvență de colectare este asigurată?

- 2 ori/săptămână pentru deșeurile reziduale
- 1 dată/săptămână pentru deșeurile reciclabile



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

DE CE SE SCHIMBĂ SISTEMUL DE COLECTARE ȘI TARIFARE?

OUG 74/2018 (aprobată prin L31/2018) - introduce trei instrumente economice:

- “plătește pentru cât arunci” – introducere până la 1 iulie 2019 

- “răspunderea extinsă a producătorului” – în curs; OIREP-urile plătesc către ADID 

- “taxa de depozitare” – introdusă în Timiș de la 1 ianuarie 2019 

Responsabili pentru implementare: ADID și UAT-urile membre

Ce se întâmplă în caz contrar:

- neatingerea țintelor de reciclare și a țintelor de reducere a depozitării

- penalități directe și indirecte suportate de UAT-uri



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

CE PRESUPUNE NOUL SISTEM CARE VA FI IMPLEMENTAT?

- Reducerea frecvenței de colectare

- Tariful ofertat (lei/tonă) rămâne nemodificat –

- se schimbă însă modalitatea de aplicare a acestuia - tarif deșeuri reziduale lei/mc, tarif deșeuri

reciclabile lei/mc -> abonamente lunare care țin cont de volumul recipientului și frecvența de colectare

- Calcularea facturii și plata în funcție de volumul de deșeuri - Abonament de bază: (60l, 80l, 120l, 240l) și

vor plăti un preț/pubelă/lună

- saci cu conținutul preplătit



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

CE CAPACITATE AR FI FOLOSITĂ DACĂ S-AR RESPECTA PROGNOZELE?

DEȘEURI REZIDUALE
colectare de 2 ori/săptămână

case urban

indice de generare deșeu rezidual urban

0,63 kg/persoană/zi

umplere 15%umplere 7,5%

120L240L

O gospodărie, are la dispoziție
capacitate de 13,7 ori mai mare 
decît volumul plătit.

O gospodărie, are la dispoziție 
capacitate de 6,8 ori mai mare 
decît volumul plătit.



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

CE CAPACITATE ESTE PREVĂZUTĂ PENTRU POPULAȚIA DE LA CASE ÎN MEDIUL URBAN ACUM?

DEȘEURI RECICLABILE

colectare 1 dată/săptămână

120L

umplere 87% O gospodărie care respectă 
regulile de colectare folosește 

un sac pe săptămână



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

SITUAȚIA DIN TEREN - CASE URBAN 

SAU SAU
umplere 75-100%

DEȘEURI REZIDUALE colectare 2 ori/săptămână

umplere 75-100% umplere 75-100% umplere 75-100%

120L 120L 120L 240L

x6,8 ori cât plătește x13,7 ori cât plătește x13,7 ori cât plătește



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

SITUAȚIA DIN TEREN - CASE URBAN 

DEȘEURI RECICLABILE

colectare 1 dată/săptămână
Maximum 50% din utilizatori 

utilizează sacul galben.

120L

umplere 87%



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

CONCLUZIE - URBAN

volum de deșeu rezidual plătit de o persoană (litri/lună) 50

volum de deșeu rezidual colectat de la o persoană (litri/lună) 346

volum colectat/volum plătit 6,92

Colectăm de 7 ori mai mult volum de deșeuri din pubela neagră decât a fost prognozat! 

... și de 2 ori mai puțin volum de deșeuri reciclabile!

În total aproximativ 400l actual fața de 200l prevăzuți în contract!

Specificație
urban

rezidual reciclabil TOTAL

contract (litri/lună) 50 150 200

real (litri/lună) 346 75 421

cât depozităm (real față de contract) 6,92 0,5 2,11



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

CONCLUZIE - PERIURBAN/ RURAL

Colectăm un total de aproximativ 200l/ persoană/ lună (actual) față de 55l/ persoană/ lună
prevăzuți în contract), dezechilibrul fiind la pubela neagră!

Specificație
periurban rural

rezidual reciclabil TOTAL rezidual reciclabil TOTAL

contract 19,72 35,39 55,10 19,72 35,39 55,10

real 173,33 30,16 203,49 156,00 27,14 183,1

cât depozităm (real față de contract) 8,79 0,85 3,69 7,91 0,77 3,32

Colectăm de 8-9 ori mai multe deșeuri din pubela neagră decât a fost prognozat.



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

CAUZELE UTILIZĂRII SUPRACAPACITĂȚII URBAN/ PERIURBAN/ RURAL

DEȘEURI REZIDUALE
- Nerespectarea regulilor de colectare separata - deșeuri reciclabile în pubela pentru deșeuri reziduale

- Generarea de deșeuri (la case) peste media prevăzută

- Risipa de produse alimentare și nealimentare, care ajung deșeuri

- Depunerea în pubela neagră a altor deșeuri decât cele menajere – vegetale, construcții, voluminoase etc. 

DEȘEURI RECICLABILE
- Deșeurile se depozitează în sacul galben sau în pubela galbenă fără să fie strivite - ocupă nejustificat volumul

recipientului



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

PROPUNERE 

Modificarea frecvențelor de colectare
frecvența actuală

frecvența conform 

OUG 74

utilizator rezidual reciclabil rezidual reciclabil
urban case 2 ori/sapt 1/sapt 1/sapt 1/sapt

urban asociații 2 ori/sapt 1/sapt 2 ori/sapt 2 ori/sapt

periurban 1/sapt 1 la 2 sapt 1/sapt 1 la 2 sapt

rural 1/sapt 1 la 2 sapt 1 la 2 sapt 1 la 2 sapt



DIVERSIFICAREA RECIPIENTELOR 
PENTRU COLECTARE:

- punerea la dispoziție a recipientelor de diferite capacități (60, 80, 120 și 240 litri) 

pentru deșeurile reziduale,

- introducerea sacilor galbeni de 120 litri (deșeurile reciclabile) și în zona urbană

- saci preplătiți



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

REZULTATE PROGNOZATE - CASE URBAN

Inducerea comportamentelor dorite prin:

1.Reducerea capacității de colectare pusă la dispoziție

2. Tarifarea diferențiată (tarife diferite pentru deșeurile reziduale și cele reciclabile):

- deșeul rezidual costă de aproximativ 4 ori mai mult decat cel reciclabil

- deșeul reciclabil reprezintă (ca volum) aprox 60-70% din total deșeuri

3. Amenzi: UAT-urile (Politia Locala, etc) sanctioneaza utilizatorii p

URBAN CASE
recipient rezidual - umplere 80% 60 l 80 l 120 l 240 l

cât vom colecta față de prezent 20 % 27 % 40 % 80 %



PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI

REZULTATE PROGNOZATE - PERIURBAN ȘI RURAL 

Inducerea comportamentelor dorite prin reducerea capacității de 

colectare pusă la dispoziție pentru periurban/rural 

PERIURBAN
recipient - rezidual - umplere 80% 60 l 80 l 120 l

cât vom colecta față de prezent 40 % 53 % 80 %

RURAL
recipient - rezidual - umplere 80% 60 l 80 l 120 l

cât vom colecta față de prezent 22 % 30 % 44 %



1228/1106/ 1091
Agenți economici

Valorile sunt exprimate in tone

Organic

22 906/24 699/ 18 289
Deșeuri direct depozitate

937/2418/ 4428

Colectare duală de la 
case și blocuri

32 626/ 31 054/ 23 335
Deșeuri municipale-
agenți economici și 
populație

5127/4755/ 4303
Biodegradabile

8 023/ 8 921/ 8 660
28,15%/ 32,98%/ 

33,61%
RDF

3508/ 3111/ 3121
12,35/ 11,5%/ 12,11

Reciclabile rezultate din 
sortare

28 491/ 27 048/ 25 766
Deșeuri intrate în SS

3508 / 3111 / 3121
Reciclabile 
valorificate

Sortare

Pierdere umiditate
2552/ 1437/ 1951

8,9%/ 5,3%/  7,5%

14 299 / 13 464/ 11 918
50,18% / 49,77%/ 46,25%

6 300
7 530
3 412

26 326/ 23 524/ 19 923

2016     2017 2018

Pal station 
(0,73 m3/h)

Textil

109 / 115 / 116

6 235/ 6 965/ 4 746
Deșeuri industriale

5244/ 5449/ 6152
Deșeuri stradale

324

5244
5449
5 828



SOME RECOMANDATIONS

Government:

‣ Definitia “reciclarii”pentru Biodegradabile

‣ Standard de incetare a statutului de deseu pentru DCD

‣ Frecventa de colectare adaptata la necesitati

‣ Informare publica permanenta despre situatia colectarii
separate pe UAT

‣ Fara exces de reglementare



ADID/LOCAL AUTHORITIES

• Locurile de depunere securizate

• Aplicarea de sanctiuni

• Sistemele subterane sunt de evitat

• Colecare separata a deseului biodegradabil

• Sac galben si nu pubela sau container pentru ambalaje

• PAYT Plateste cat arunci!

• Licitatiile de operare bazate pe date reale

• Definirea clara a tuturor fluxurilor de deseuri


