Obligații cu privire la implementarea sistemului de colectare separată a
deșeurilor menajere și asimilarea la nivelul U.A.T.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, politica națională în domeniul gestionării
deșeurilor trebuie să se subscrie politicii europene în materie de prevenire a generarii
deșeurilor și să urmarească atât reducerea consumului de resurse cât și aplicarea
practica a ierarhiei deșeurilor.
România, în concordanță cu directivele europene specifice, trebuie să se
conformeze următoarelor obligații principale transpuse și în legislația națională, în
ceea ce privește deșeurile municipale:
• un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din
masa totală, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă
provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care
aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, cu
termen anul 2020 (Legea privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, republicată,
cu modificările și completările ulterioare și Directiva cadru 2008/98/CE);
• reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la
35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, cu
derogarea de termen de la anul 2016 la 2020 (H.G. nr. 349/2005 privind
depozitarea deșeurilor și Directiva 1999/31/CE);
La capitolul III.3 din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, la obiective și
ținte se stabilește pentru anul 2020 conformarea cu prevederile naționale și
europene în vigoare amintite mai sus, iar pentru anul 2025, la gradul de reutilizare și
reciclare a deșeurilor municipale, în baza propunerii de modificare a Directivei cadru
privind deșeurile din Pachetul Economiei Circulare, se stabilește ca a doua țintă,
creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare, prin aplicarea
ierarhiei de gestionare a deșeurilor la 50% din cantitatea totală de deșeuri
municipale generate.
Obligațiile autorităților administrației publice locale
- In conformitate cu dispozițiile art.59 alin. (1) punctul A, lit. a) și e) din
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Legea privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, republicată cu modificări și completări,
autoritățile administrației publice locale asigură implementarea la nivel local a
obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a
României la Uniunea Europeană și asigură și răspund pentru colectarea separată,
transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a
deșeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare.
- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată,
ca urmare a modificărilor și completărilor aduse prin Legea nr. 99/2014, prevede la
art. 2 alin. (5) și (6) că autoritățile administrației publice locale au obligația să
implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor pe minimum 4 tipuri
de deșeuri reciclabile: hârtie, mase plastice, metale și sticlă, iar în situația în care nu
este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecției mediului, al sănătății
populației și al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de
reciclare corespunzătoare, implementarea acestui sistem de colectare, autoritățile
administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare
separată a deșeurilor municipale pe minimum 2 fracții, respectiv umedă și uscată,
și de sortare prin care sa obțină cel puțin cele 4 tipuri de deșeuri reciclabile: hârtie,
mase plastice, metale și sticlă.
- Operatorii activității de colectare, conform art. 21 alin. (2) din Legea
nr. 101/2006, republicată, au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de
deșeuri containerele/recipientele, precum și, după caz, sacii necesari realizării
activității de precolectare separată a deșeurilor.
- Totodată, conform Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, autoritățile
administrației publice locale și respectiv operatorii activitatii de colectare au și
obligația să se implice în informarea și instruirea populației cu privire la impactul
deșeurilor asupra mediului și respectiv la tipurile de deșeuri care se depun în
recipientele de colectare.
Obligațiile Utilizatorilor
Utilizatorii serviciului de salubrizare, respectiv membrii comunităților locale,
persoane fizice sau juridice, conform art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea 101/2006,
republicată, au obligația să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate
de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special
amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a
activităților lucrative pe care le desfășoară.
Nerespectarea acestei obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 100 lei la 300 lei, în baza Legii 101/2016
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