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PLANUL JUDEȚEAN DE 
GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ILFOV
• Perioada de planificare: 2019 – 2025

• Perioada de proiecție: 2018 – 2040 

• Anul de referință: 2017

• Categoriile de deșeuri care au făcut obiectul 

planificării: deșeurile municipale (inclusiv 

deșeurile biodegradabile și deșeurile de 

ambalaje), DEEE, DCD
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PLANUL JUDEȚEAN DE 
GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ILFOVDate de calcul:

o compoziția deșeurilor: 2 campanii determinare

o proiecția populației: varianta pesimistă INSSE

o proiecția indicilor de generare și a cantităților de 

deșeuri municipale
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PLANUL JUDEȚEAN DE 
GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ILFOV

Compoziție deșeuri menajere 
și similare
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PLANUL JUDEȚEAN 
DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ILFOV
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în 23 ani crește cu 170.000 locuitori (37%)
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PLANUL JUDEȚEAN DE 
GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ILFOV
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Indici generare deșeuri menajere
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Cantitate PNGD: 157.000 tone/an



PROIECȚIA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL ILFOV

Categorii de deșeuri 

municipale

Cantitate (tone/an)

2018 2020 2023 2025 2030 2035 2040

Deșeuri menajere în 

amestec și separat
136.600 143.100 137.800 139.900 149.300 155.000 160.600

Deșeuri similare 

colectate în amestec și 

separat

48.100 50.200 48.500 49.400 52.600 54.600 56.600

Deșeuri din grădini și 

parcuri
4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Deșeuri din piețe 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Deșeuri de la măturatul 

stradal
5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

Total deșeuri municipale 

generate
195.800 204.400 197.400 200.400 213.000 220.700 228.300
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INSTALAȚII EXISTENTE ÎN JUDEȚUL ILFOV
ID Operator Adresa Tip instalație

1 S.C. IRIDEX GROUP 
IMPORT EXPORT S.R.L.

București, sector 1, strada Drumul
Poiana Trestiei, nr. 17-27

Depozit

2 S.C. IRIDEX GROUP 
IMPORT EXPORT S.R.L.

București, sector 1, strada Drumul
Poiana Trestiei, nr. 17-27

Instalație de 
tratare 
biologică

3 S.C. IRIDEX GROUP 
IMPORT EXPORT S.R.L.

București, sector 1, strada Drumul
Poiana Trestiei, nr. 17-27

Stație 
sortare

4 S.C. 3R GREEN S.R.L. Chitila, cartier Rudeni, județul
Ilfov

Stație 
compostare

5 S.C. 3R GREEN S.R.L. Chitila, cartier Rudeni, județul
Ilfov

Stație 
sortare

6 S.C. ECOSUD S.A. Comuna Vidra, sat Sintești, 
județul Ilfov

Depozit

7 S.C. ECOSUD S.A. Comuna Vidra, sat Sintești, 
județul Ilfov

Depozit

8 S.C. ECOREC S.A. Popești-Leordeni, județul Ilfov Stație 
sortare

9 S.C. ECOREC S.A. Popești-Leordeni, județul Ilfov Stație 
sortare

10 S.C. ROM WASTE 
SOLUTION S.A.

Comuna Dragoirești-Vale, județul
Ilfov

Stație 
sortare

11 S.C. ROSAL GROUP S.A. Șos. de Centură, nr. 32A, 
Pantelimon, Ilfov

Stație 
sortare

12 S.C. SUPERCOM S.A. Str. Gherghiței, nr. 29B, sector 2 Stație 
sortare

13 S.C. URBAN S.A. Platforma industrială Militari, 
spațiu închiriat de la S.C. UTILI 
TRANS. S.A.

Stație
sortare

14 RER Ecologic Service 
București REBU S.A.

Str. Oxigenului, nr. 3-5 Stație
sortare
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PLANUL JUDEȚEAN DE 
GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ILFOV
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Obiective luate în considerare la calculul capacităților
instalațiilor:

• Pregătirea pentru reutilizare și reciclare

o 2020: 50% (raportat la deșeurile reciclabile)

o 2025, 2030, 2035: 50%, 55%, 60% (raportat la
întreaga cantitate de deșeuri municipale)

• Reducerea deșeurilor municipale la depozitare

o 2035: 25%

o 2040: 10%



ANALIZA ALTERNATIVELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
MUNICIPALE

• Principalele opțiuni tehnice legate de gestionarea deșeurilor:

• colectarea separată a deșeurilor reziduale menajere și similare;

• colectarea separată a deșeurilor reciclabile menajere și similare;

• colectarea separată a biodeșeurilor menajere și similare;

• colectarea deşeurilor voluminoase;

• colectarea deşeurilor periculoase menajere;

• sortarea deşeurilor colectate separat;

• tratarea biodeşeurilor municipale colectate separat;

• tratarea deșeurilor reziduale municipale.
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COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE

• Legea nr. 211/2011 prevede ca obligație a autorităților publice locale colectarea separată 
pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

• în situaţia în care aceasta nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al 
protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate 
necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, autoritățile administrației 
publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor 
municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care să obțină cel 
puţin cele 4 fracţii (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă).

• Având în vedere cerințele legislative, în cadrul PJGD au fost evaluate opțiunea de 
colectare separată a deșeurilor pe 2 fracții (umed și uscat) și opțiunea de 
colectare a deșeurilor pe 5 fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, 
biodeșeuri și deșeuri reziduale) aplicabile în judeţul Ilfov.
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COLECTAREA SEPARATĂ A DESEURILOR MUNICIPALE

• Sistemul de colectare separată a deşeurilor menajere și similare recomandat este pe 5 
fracții:

- hârtie/carton, 

- plastic/metal,

- sticlă, 

- biodeșeuri (doar pentru anumite categorii de generatori) 

- deșeuri reziduale.

• în zonele în care nu s-a reușit implementarea sistemului colectare separată pe 4, 
respectiv 5 fracții (ex. zonele în care nu există spațiu disponibil pentru amplasarea 
recipientelor de colectare), colectarea se va realiza pe 2 fracții (1 fracție alcătuită 
din deșeuri reciclabile și 1 fracție din biodeșeuri și deșeurile reziduale)
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR 
REZIDUALE

• Opțiunea 1 - Din poartă în poartă – colectarea deşeurilor în saci

• Opțiunea 2 - Din poartă în poartă – pubele individuale la fiecare generator

• Opțiunea 3 - Aport voluntar (bring-sistem) – puncte de colectare stradale

S-au analizat următoarele aspecte, atât pentru zona de blocuri cât și pentru zona de case:

- Capacitatea disponibilă

- Confortul pentru utilizator

- Probemele ce ar putea să apară, costurile recipientelor, 
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR 
REZIDUALE

Concluziile analizei și recomandări: 

• În zonele de blocuri cu regim mic de înălțime (până în P+4) se recomandă colectarea 
deşeurilor reziduale în puncte de colectare amplasate în zona blocurilor (Opțiunea 3 –
aport voluntar). În cazul acestor puncte de colectare, deşeurile vor fi colectate în 
containere de 1,1 m³. Punctele de colectare vor fi astfel amplasate, astfel încât să 
deservească circa 150 locuitori.În situația în care blocurile dețin camere speciale pentru 
colectarea deșeurilor, sistemul recomandat este din poartă în poartă, în pubele de 120 –
240 l.

• În zonele de blocuri cu regim mare de înălțime (mai mare de P+4) se recomandă 
colectarea deșeurilor reziduale în sistem din poartă în poartă. Blocurile vor fi dotate cu 
pubele (de preferat de 240 l) pentru colectarea deșeurilor reziduale.

• În zone cu case individuale din mediul urban și mediul rural, fiecare gospodărie 
individuală va fi dotată cu o pubelă (60, 90, sau 120 l) pentru colectarea deşeurilor 
reziduale.
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR 
RECICLABILE

• Opțiunea 1: sistem de colectare separată din poartă în poartă, recipiente 
separate pentru fiecare gospodărie;

• Opțiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar (bring-sistem), puncte de 
colectare stradale.

S-au analizat: 

- confortul pentru utilizator

- rata de colectare și calitatea materialelor reciclabile selectate

- costurile cu sortarea
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR 
RECICLABILE

• Concluziile analizei și recomandări: 

• nu se poate recomanda un sistem standard de colectare a deșeurilor reciclabile pentru 
întregul judeţul Ilfov. De câte ori este posibil opțiunea colectării din poartă în poartă este 
cea preferată, aceasta fiind compatibilă cu implementarea instrumentului economic 
“plătește pentru cât arunci”. Se propun următoarele sisteme de colectare:

• În zonele de blocuri se recomandă, în funcţie de spațiul de stocarea existent, ambele 
sisteme de colectare a deşeurilor reciclabile (din poartă în poartă și în puncte de 
colectare amplasate în zona). În cazul punctelor de colectare, deşeurile vor fi colectate 
în containere de diverse dimensiuni, în funcție de numărul de locuitori deserviți.

• În zonele cu case individuale (mediul urban și mediul rural), se recomandă colectarea 
deșeurilor reciclabile din poartă în poartă, preferabil în saci (acolo unde dimensiunile 
curților nu permit amplasarea de pubele). Deoarece cantitatea de deșeuri de sticlă 
estimat a se genera este mai redusă, se recomandă colectarea acestora prin aport 
voluntar, în punctele de colectare amenajate pe domeniul public.
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OPTIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA BIODESEURILOR

• Opțiunea 1: Sistem de colectare separată din poartă în poartă, recipiente 
separate pentru fiecare gospodărie;

• Opțiunea 2: Sistem de colectare prin aport voluntar (bring-sistem), puncte de 
colectare stradale.

• Singura opțiune tehnică pentru colectarea separată a biodeşeurilor menajere este 
colectarea din poartă în poartă, în principal în zonele cu locuințe individuale. Chiar dacă 
costurile de investiție şi operare sunt mai mari, aceasta este singura posibilitate de a 
colecta biodeşeuri cu un grad scăzut de impurificare (5-10%), care să asigure parametrii 
de calitate necesari pentru a putea valorifica compostul/digestatul rezultat
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR 
VOLUMINOASE

• Opțiunea 1 - Colectarea din poartă în poartă cu o frecvență stabilită

• Opțiunea 2 - Colectarea din poartă în poartă la cerere

• Opțiunea 3 - Centrele/sistemele de colectare prin aport voluntar

S-au analizat costurile de investiție, costurile de operare, confortul și implicarea 
populației, gradul de impurificare al deșeurilor, aspecte de mediu

Soluția propusă pentru localităţile din mediul urban este un sistem de colectare 
mixt, atât prin centre de colectare, cât şi din poartă în poartă, în funcţie de 
alegerea fiecărei autorități publice locale. 

În ceea ce priveşte localităţile din mediul rural, sistemul recomandat este cel de 
colectare din poartă în poartă cu o frecvenţă stabilită (de obicei dimensiunile 
gospodăriilor permit stocarea pe o perioadă de timp a acestei categorii de deşeuri).
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR 
PERICULOASE

• Opțiunea 1 - colectarea deşeurilor menajere periculoase direct de la populaţie, în 
sistem din poartă în poartă;

• Opțiunea 2 - înfiinţarea de unităţi mobile pentru colectarea deşeurilor periculoase;

• Opțiunea 3 - înfiinţarea de centre de colectare;

• Opțiunea 4 - sisteme de returnare la comercianți şi producători

• Se recomandă implementarea unei scheme pentru colectarea deşeurilor menajere 
periculoase şi asigurarea unei tratări şi eliminări corespunzătoare, cu ajutorul 
unităților mobile și a centrelor de colectare. 

• Pentru ca sistemul să fie eficient, publicul trebuie informat cu privire la existenţa acestor 
sisteme prin campanii de conștientizare organizate periodic.
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A 
DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

• Conform prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice unitățile administrativ teritoriale au obligația de a asigura colectarea DEEE 
provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puțin una din următoarele metode:

• centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un 
centru în fiecare unitate administrativ-teritorială;

• puncte de colectare mobile (în măsura în care acestea sunt accesibile populaţiei ca 
amplasament şi perioadă de timp disponibilă);

• colectare periodică, cu operatori desemnați, cel puţin o dată pe trimestru.

• Colectarea DEEE de la gospodăriile particulare poate fi realizată de către operatorii de 
salubrizare delegați sau de către alți operatori desemnați.
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OPȚIUNI TEHNICE PRIVIND COLECTAREA SEPARATĂ A 
DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚĂRI

• Opțiunea 1 - Separarea la sursă pe cel puţin 3 fracţii (deşeuri periculoase – vopseluri, 
solvenţi, uleiuri uzate, filtre de ulei, azbest, metale grele, vopsele, adezivi, lemn tratat, sol 
contaminat, materiale cu PCB – trebuie introduse în sistemul de gestionare a deşeurilor 
periculoase; materiale reciclabile – plastic, hârtie şi carton, metale, etc. – pot fi trimise către 
o staţie de sortare a deşeurilor municipale sau livrate operatorilor economici care realizează 
operaţii de valorificare a deşeurilor; deşeuri de construcţii şi desființări amestecate rămase –
trebuie transportate pentru eliminare la un depozit conform.)

• Opțiunea 2 – Sortarea - deşeurile amestecate rămase pot fi transportate la o instalaţie de 
sortare. Experiența europeană a demonstrat că utilizarea instalaţiilor de sortare nu este viabilă, 
deoarece duce la creşterea costului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi desființări. 
Generatorul evită plata unui tarif pentru sortarea deşeurilor, implementând soluții mai ieftine, 
cum ar fi separarea la locul de generare.

• Opțiunea 3 - Depozitarea deşeurilor amestecate pe depozite controlate, sau, în cazul în 
care acestea sunt contaminate, introducerea lor în sistemul de gestionare a deşeurilor 
periculoase.
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OPȚIUNI TEHNICE PRIVIND COLECTAREA SEPARATĂ A 
DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚĂRI

• Concluzii și recomandările analizei:

• Introducerea unui sistem de colectare a 
deşeurilor din construcţii şi desființări 
trebuie pregătită prin organizarea de 
informări ale publicului, taxe şi amenzi.

• se recomandă utilizarea primei 
opțiuni, respectiv separarea 
deşeurilor din construcţii şi 
desființări la sursă. În vederea 
încurajării acestei practici, pe lângă 
cerințele legale, este recomandată 
promovarea unei grile diferențiate de 
tarifare la depozitare.

• Opțiunea propusă:
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Mărunțire 

Reciclare 

Separare la sursă 

Utilizare ca material 
de umplutură 

Depozit deșeuri inerte 
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TRANSPORTUL, SORTAREA, TRATAREA

• Transportul deșeurilor colectate separat - luând în considerare căile de acces și 
rețeaua de drumuri din județul Ilfov, posibil să fie necesară construirea unei stații de 
transfer. Necesitatea și localizarea acesteia vor fi decise la momentul elaborării 
documentelor necesare obținerii finanțării pentru implementarea SMID (MP, SF).

• Sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat - la nivelul județului Ilfov și în 
proximitate funcționează 9 stații de sortare a deșeurilor municipale (colectate în 
amestec și separat) cu o capacitate totală de sortare de circa 1.200.000 tone/an, 
investiții cu capital privat. Este obligatorie delegarea activității de sortare a deșeurilor 
colectate separat de către primăriile localităților din județ.

• Tratarea biodeșeurilor colectate separat - Opțiunea de tratare a biodeșeurilor 
colectate separat selectată în cadrul procesului de elaborare a PNGD este tratarea în 
digestoare anaerobe, pentru județul Ilfov fiind propusă construirea unui digestor cu 
capacitatea de 16.000 tone/an. 
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OPȚIUNI TEHNICE PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR 
REZIDUALE

• Concluzii și recomandările analizei:

• Opțiunea recomandată este de tratare mecano biologica cu digestie anaerobă, 
principalul avantaj fiind dat de faptul că o parte din unitățile de digestie pot fi utilizate 
pentru tratarea în vederea reciclării a biodeșeurilor colectate separat
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STABILIREA ALTERNATIVELOR

Alternativa 2 La sistemul actual de gestionare a deșeurilor (alternativa “zero”) se adăuga

următoarele:

 Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PJPGD;

 Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile;

 Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile

colectate separat;

 Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri

menajere, similare și din piețe și extinderea sistemului de colectare separată a

biodeșeurilor din parcuri și grădini;

 Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare și

digestie anaerobă;

 Tratarea unei părți din deșeurile reziduale municipale într-o instalație de

tratate mecano-biologică cu digestie anaerobă

 Tratarea a 48.000 tone deșeuri reziduale pe an în incineratorul cu valorificare

energetică ce urmează a fi construit de către Primăria Municipiului București
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ALTERNATIVA 2 – ALTERNATIVA ALEASĂ RAPORTAT LA ANUL 2023
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2023

Sortare deșeuri 
colectate separat

Compostare deșeuri 
verzi din parcurile 

publice

Tratare mecano-biologică cu 
digestie anaerobă                 

98.300

Depozitare           
31.600

Deșeuri municipale 
generate        
197.400

3.100

Reciclare 
materială 

46.600

Coincinerare 
în fabrici de 

ciment

1.900

3.000

54.400

RDF
3.800

Digestat 
18.640

Compost 
1.400

5.600

Reciclare 
materială și 
valorificare 
energetică 

Deșeuri reciclabile 
40.800

37.800

Alte tipuri de deșeuri (DEEE, 
voluminoase, etc)

Biodeșeuri colectate separat

Deșeuri reziduale

Reziduu
6.900

Digestat 
depozitat

Energie

Incinerare48.000
Deșeuri reziduale Cenușă

9.600

Deșeuri de la măturatul stradal

700

Reziduu
13.600

Reziduu
300



PLANUL JUDEȚEAN DE 
GESTIONARE A 

DEȘEURILOR ILFOV
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Instalații noi de tratare a deșeurilor, parte din SMID
Ilfov (2024):

• Stație de transfer

• Stații de sortare: delegarea activității

• Stație de compostare: 3.100 tone/an

• Instalație TMB/reciclare cu digestie anaerobă: 67.400
tone/an

• Incinerarea cu valorificare energetică București: 65.000
tone/an

În prezent 31 UAT și-au exprimat acordul pentru
delegarea colectării deșeurilor prin proiectul SMID.
Semnarea Documentului de Poziție va reprezenta
acordul final oficial pentru delegarea acestor servicii.



DISCUȚII
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