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HOTĂRÂRE  

privind participarea Comunei Răscăeți la Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C3. Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, Modernizarea și 

Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor Munciipale la nivel de județ sau 
la nivel de Orașe / Comune, Subinvestiția I.1.A. – Înființarea de Centre de Colectare prin Aport 

Voluntar 
 

Consiliul local al comunei Răscăeţi, județul Dâmbovița, întrunit de îndată în şedința 
extraordinară din data de 21.11.2022, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind participarea Comunei Răscăeți la Programul 
Național de Redresare și Reziliență, C3. Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, 
Modernizarea și Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor Muncipale la 
nivel de județ sau la nivel de Orașe / Comune, Subinvestiția I.1.A. – Înființarea de Centre de 
Colectare prin Aport Voluntar, cu nr. 237/18.11.2022; 

- referatul de aprobare cu nr. 238/18.11.2022; 
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f), art. 139 

alin (3) lit e) și g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Răscăeți la Programul Național de Redresare și 

Reziliență, Compoenenta C3 Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, 
Modernizarea și Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la 
nivel de județ sau la nivel de Oraș / Comună, Subinvestiția I.1.A – Înființarea de Centre de 
Colectare prin Aport Voluntar. 

Art. 2 Se aproba proiectul cu titlul ”Înființarea de Centre de Colectare prin Aport 
Voluntar în Comuna Răscăeți, Județ Dâmbovița”. 

Art. 3 Se aprobă lucrările ce vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de 
realizare a investiției în cazul obținerii finanțării. 

Art. 4 Se aprobă angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

Art. 5 Se aprobă numărul locuitorilor deserviți de proiect, în valori absolute de  2161 
locuitori , la data de 1 ianuarie 2021. 

Art. 6 Se precizează caracteristicile tehnice, acestea având aria de 380.045 mp, fiind un 
teren neîmprejmuit, urmând ca în momentul implementării să dispună de suprafața aprobată prin 
Proiectul Tip, de 2.419,2 mp, conform Ghidului Componentei C3. Managementul Deșeurilor, 
Investiția I.1. Dezvoltarea, Modernizarea și Completarea Sistemelor de Management Integrat al 
Deșeurilor Munciipale la nivel de județ sau la nivel de Orașe / Comune, Subinvestiția I.1.A. – 
Înființarea de Centre de Colectare prin Aport Voluntar. 
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Art. 7 Se aprobă cheltuielile eligibile aferente obiectivului de investiții PNRR/C3/S/I.1.A 
. – Înființarea de Centre de Colectare prin Aport Voluntar, valoare maximă eligibilă a proiectului 
corespunzând unui cost de cel mult 778.720 euro / CAV, echivalentul a 3.830.914 lei, fără TVA 
în conformitate cu devizul general aferent proiectului tip. 

Art. 8 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigură 
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, 
ori a contractelor încheiate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, dacă este cazul. 

Art. 9 Se aprobă contractarea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/C3/S/I.1.A – Înființarea de Centre de Colectare prin Aport 
Voluntar. 

Art. 10 Se nominalizează primarul Comunei Răscăeți să reprezinte solicitantul Comuna 
Răscăeți în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Art. 11 Se mandatează primarul Comunei Răscăeți , în calitate de reprezentant legal, să 
semneze toate documentele necesare elaborării și implementării proiectului de investiții 
”Înființarea de Centre de Colectare prin Aport Voluntar în Comuna Răscăeți, județ Dâmbovița”. 

Art. 12. Prin prezenta hotărâre, se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Răscăeți, Prefectului 
județului Dâmbovița pentru verificarea legalității și se aduce la cunostință publică. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 CONSILIER, 
         Gheorghe NUȚĂ                 

                                         
          CONTRASEMNEAZĂ                   

                                                                                                          SECRETAR GENERAL 
                                                                                                        Jr. MARCU Maria-Nicoleta 
           
 
 
 
 
 
 
Nr.54 
Adoptat la Răscăeți 
Astăzi, 21.11.2022 
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                              Anexa nr. 1 la HCL nr.54/21.11.2022 
 

Sumar al Necesității, Potențialului și Evoluției economice 
 

 
Necesitatea de înființare de centre de colectare prin aport voluntar, oportunitatea de 

îmbunătățire a colectării separate, a controlului și monitorizării parametrilor de calitate a 
mediului. Investiția va contribui la ținta națională de a atinge 50% rata de reciclare și pregătire 
pentru reutilizare a deșeurilor până în 2025, astfel cum sunt definite în Directiva 2008 / 98 / CE. 
Centrele de colectare prin aport voluntar, impun organizarea unor puncte de colectare, acestea 
având oportunitatea de a fi organizate pentru gestionarea deșeurilor unității administrativ 
teritoriale. 

Colectarea deșeurilor de dimensiuni mari, în special din categoria electrocasnicelor mari, 
prin servicii integrate de ridicare și colectare în cadrul Centrului cu Aport Voluntar de Colectare. 

Potențialul este dat de anvergura investiției, ce va avea rolul de a accelera procesul de 
extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor, într-un mod incluziv, anvergura 
conducând către crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea bunăstării sociale a locuitorilor 
comunei Răscăeți, din Județul Dâmbovița, prin crearea unui management eficient al deșeurilor și 
creșterea capacităților de colectare separate, pregătire pentru reutilizare și valorificare. Spațiile 
de stocare au rolul de a recepționa și stoca temporar cantități de deșeuri colectate cu 
echipamentele mobile prevăzute conform legii, până la crearea unui stoc suficient în condițiile 
legii care să justifice transportul către o filieră de valorificare. Conform Planului Județean de 
Gestionare a Deșeurilor și prin cadrul Componentei C3 - Managementul Deșeurilor, 
Subinvestiția I.1.A. –Înființarea de Centre de Colectare prin Aport Voluntar, se vor realiza 
campanii de colectare pentru U.A.T. Răscăeți, județul Dâmbovița. Frecvența acestor campanii, 
fiind stabilită în funcție de specificul U.A.T.  

Evoluția socio-economică este un factor important în planificările managementului 
deșeurilor. Astfel, managementul deșeurilor va contribui semnificativ la indicatorii 
macroeconomici naționali. De asemenea, se urmărește creșterea gradului de reziliență a 
populației în condițiile economice actuale, încurajând atât un mediu economic sănătos și 
sustenabil dar și un mediu social echitabil și sustenabil. 
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                              Anexa 2 la HCL nr. 54/21.11.2022            
 

Extras Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor – Județul Dâmbovița 

Scopul PJGD întocmit pentru județul Dâmbovița este de a stabili cadrul pentru asigurarea 
unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor. 
PJGD are ca scop:  
• Definirea obiectivelor și țintelor aferente județului Dâmbovița în conformitate cu obiectivele și 
țintele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și obiectivelor și țintelor existente la 
nivel național și european;  
• Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deșeurilor care fac obiectul planificării la nivel 
județean;  
• Bază pentru stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul gestionării deșeurilor 
care fac obiectul planificării;  
• Bază pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea finanțării.  

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor stabileşte obiectivele și țintele pentru județul 
Dâmbovița în domeniul gestionării deșeurilor pentru perioada 2020-2025. 

Anul de referință pentru perioada de planificare este anul 2019. Pentru caracterizarea 
situației existente au fost utilizate datele privind cantitățile de deșeuri generate și gestionate 
aferente perioadei 2015– 2019, precum și date și informații privind instalațiile de gestionare a 
deșeurilor aferente anului 2020.  

Proiecția cantităților de deșeuri a fost realizată pentru perioada 2020 – 2040, iar planul de 
măsuri acoperă perioada 2020 – 2025. La stabilirea măsurilor și la determinarea capacităților 
noilor instalații de deșeuri din cadrul SMID pentru județul Dâmbovița s-a ținut cont de toate 
obiectivele naționale și europene (inclusiv prevederile pachetului economiei circulare) până în 
anul 2040. 

Conform PJGD al județului Dâmbovița ( în conformitate cu prevederile legii 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilități publice și prevederile art. 6 din legea 101/2006 privind 
salubrizarea localităților ), există mai multe opțiuni pentru colectarea și transportul diferitelor 
deșeuri rezultate din diferitele activități desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale. 

Spre exemplu, pentru uleiul uzat alimentar, există mai multe opțiuni contru colectarea și 
transportul acestuia, după cum urmează: 

- colectarea din poartă în poartă cu o frecvență stabilită: uleiurile uzate sunt colectate direct 
din gospodării la o dată stabilită și comunicată în prealabil, dată la care compania de 
colectare se va prezenta să ridice deșeurile;  

- colectarea din poartă în poartă la cerere: uleiurile uzate sunt colectate direct din 
gospodării ca urmare a cererilor exprimate de populație, la o dată stabilită de comun 
acord; 

-  centre de colectare prin aport voluntar: colectarea prin aport voluntar care impune 
 organizarea unor puncte de colectare. Acestea pot fi organizate exclusiv pentru colectarea 
uleiurilor alimentare uzate sau organizate în aceleași zone în care sunt colectate alte fluxuri 
specifice de deșeuri, cum ar fi cele pentru colectarea deșeurilor periculoase municipale. 

În urma analizelor celor 3 opțiuni, se recomandă:  
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1. Organizarea de centre de colectare prin aport voluntar/stocare temporară în 
aceleași locații cu centrele de stocare temporară a deșeurilor periculoase municipale;  

2. Colectarea prin Unități mobile, cu aceleași mijloace și în aceleași puncte de colectare 
temporare ca și în cazul deșeurilor periculoase municipale.  

Centre de colectare prin aport voluntar/stocare temporară  

Vor fi organizate pentru recepția atât a uleiurilor alimentare uzate, cat și a deșeurilor 
periculoase municipale, în centrele de stocare temporară prevăzute pentru fluxurile speciale 
de deșeuri. 

 Spațiile de stocare temporară a uleiurilor alimentare uzate au rolul de a recepționa și 
stoca temporar cantități de uleiuri uzate alimentare colectate cu echipamentele mobile 
prevăzute la pct 2, până la crearea unui stoc suficient în condițiile legii care să justifice 
transportul către o filieră de valorificare. 

 Datorită gradului diferit de impurificare și al provenienței, uleiurile vor fi stocate pe 
două categorii (20 01 25 și 20 01 26*); zona de stocare temporară va fi creată urmărind 
aceleași rigori constructive ca și zonele de stocare a deșeurilor periculoase.  

Unități mobile de colectare  

Este propusă utilizarea acelorași vehicule destinate colectării deșeurilor municipale 
periculoase (hazmobile), a acelorași puncte de staționare, a acelorași frecvente de colectare și 
a aceluiași personal. Vehiculele vor fi dotate cu două recipiente distincte, unul pentru 
colectarea uleiurilor uzate cod 20 01 25, altul pentru 20 01 26*. 

 Campaniile de colectare se vor desfășura în fiecare UAT. Frecvența organizării 
campaniilor de colectare va fi stabilită în funcție de specificul fiecărei UAT, dar nu va fi mai 
mică decât 1/an.  

Informarea cetățenilor despre datele și punctele de colectare a uleiurilor se va face prin 
mijloace de comunicare folosite pe scară largă (aplicație pentru telefon mobil, rețele de 
socializare, anunțuri în scările blocurilor sau la poartă). La finalul unei sesiuni de colectare, 
uleiurile sunt transferate în cel mai apropiat punct de colectare existent.  

Opțiunea anterior propusă va fi coroborată cu conștientizarea susținută a populației 
privind impactul pe care uleiurile uzate alimentare îl au asupra mediului și importanța 
colectării separate a acestora.  

Un impact pozitiv asupra gradului de colectare a uleiurilor alimentare uzate de pe 
teritoriul județului îl are și încurajarea dezvoltării sistemului privat de colectare a 
uleiurilor uzate existent. 

Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

 În conformitate cu art.10 a OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice, unitățile administrativ teritoriale prin autoritățile deliberative asigură colectarea 
DEEE provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puțin una din următoarele:  

a. centre fixe de colectare ( cu aport voluntar ), cel puțin unul la 50.000 de locuitori, 
dar nu mai puțin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială; 
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 b. puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populației ca 
amplasament și perioadă de timp disponibilă;  

c. colectare periodică, cu operatori desemnați, cel puțin odată pe trimestru. UAT-
urile prin autoritățile deliberative stabilesc înființarea și/sau operarea centrelor publice de 
colectare menționate la pct a. de către autoritățile executive sau de către operatori economici. 

Opțiunile tehnice potrivite pentru colectarea DEEE-urilor sunt: 

 1. Puncte de colectare mobile atât în mediul urban cât și în cel rural. 

 2. Înființarea de centre de colectare și stocare temporară;  

Colectarea cu ajutorul unităților mobile presupune organizarea de campanii periodice în 
care un vehicul echipat pentru manipularea DEEE staționează o perioada de timp în locații 
prestabilite și comunicate în prealabil populației, perioada în care colectează deșeuri de 
echipamente electrice și electronice aduse voluntar de către populație.  

Populația este informată din timp despre datele și orele de desfășurare a campaniilor de 
colectare, prin grija operatorului desemnat pentru colectare, cu participarea APL. Mijloacele 
de comunicare trebuie sa fie adecvate populației țintă (publicare pe site, rețele de socializare, 
fluturași de informare puși în cutiile poștale etc) și repetate înaintea fiecărei acțiuni. 
Informarea va specifica date de contact ale operatorului colector și traseul pe care îl va 
parcurge. Pentru eficacitate, este util ca informarea sa conțină și scurte mesaje cu rolul de 
conștientizare a populației privind impactul pe care DEEE îl au asupra mediului și referitoare 
la importanța și sensul colectării selective a DEEE.  

Vehiculul va avea un parcurs itinerant, acoperind mai multe puncte de colectare în 
aceeași zi, acolo unde este posibil. 

 Frecvența realizării acestor campanii de colectare va fi adaptata specificului fiecărei 
UAT, dar conform precizărilor OUG 5/2015 nu poate fi mai mică de 1/trimestru.  

Pentru crearea unui bun reflex la nivelul populației și pentru eficientizarea acțiunilor, se 
recomandă ca punctele de colectare să fie aceleași cu cele destinate predării deșeurilor 
periculoase, a uleiurilor uzate, a DCD.  

În cazul DEEE voluminoase sau grele (frigidere, combine frigorifice, mașini de spălat, 
panouri fotovoltaice, diverse distribuitoare etc), populația va avea posibilitatea sa anunțe 
colectorul (la un numărul de telefon specificat în anunțul de realizare a campaniilor de 
colectare) despre necesitatea preluării din fața casei/de la parterul blocului a deșeului 
respectiv, atunci când transportul lor la punctele de colectare nu este posibil cu mijloace 
proprii.  

Personalul deservent va fi dotat cu mijloace de manipulare adecvate pentru volumele și 
masele importante întâlnite la anumite categorii de DEEE.  

Deșeurile astfel colectate vor fi direcționate către cel mai apropiat punct de colectare și 
stocare temporară (cele prevăzute la pct 2 al prezentului subcapitol ori cele deja existente). 
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 Punerea la dispoziție a spatiilor pentru staționarea temporară a unităților mobile revine 
autorităților publice locale.  

Pentru stocarea DEEE colectate conform pct 1 anterior, este recomandata înființarea de 
centre de colectare și stocare temporară.  

Gestionarea optimă a DEEE prin cele două măsuri enunțate este condiționată de sesiuni 
de informare și conștientizare a populației privind impactul pe care DEEE îl au asupra 
mediului și referitoare la importanța și sensul colectării selective a DEEE. Conform 
legislației, campaniile de conștientizare sunt finanțate de către producătorii de EEE/OIREP-
uri, dar organizarea lor este în sarcina autorităților publice locale.  

Costurile de colectare, transport, gestionare finală a deșeurilor colectate în aceste puncte, 
precum și cele aferente conștientizării populației revin producătorilor și importatorilor de 
echipamente electrice și electrice prin reprezentanții lor (OIREP-urile). Potrivit OUG nr. 
74/2018, gestionarea DEEE din deșeurile municipale se face fără costuri pentru 
cetățeni/persoane juridice generatoare, acestea fiind suportate de către producători, conform 
schemei de răspundere extinsă a producătorului.  

Nefiind o activitate de salubrizare, conform Legii 101/2006 a salubrizării localităților, 
activitatea de colectare, transport și predare către valorificatori a DEEE nu poate fi atribuită 
în cadrul contractelor de delegare a serviciului de salubrizare. Aceasta va fi realizata de către 
operatori care sunt autorizați pentru gestionarea DEEE. 

Colectarea separată și tratarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD)  

Deșeurile din construcții şi desființări pot fi împărțite în două grupe:  

• Grupa 1: Deșeuri minerale inerte, inclusiv materiale din excavații, deșeuri provenite de 
la lucrările de reabilitare de drumuri şi deșeuri din beton rezultate de la lucrările de demolare;  

• Grupa 2: Deșeuri în amestec, care includ deșeuri provenite din ambalaje, din demolări, 
resturile de la produsele folosite sau alte materiale din reamenajări interioare și exterioare ale 
apartamentelor şi caselor, colectate în containere.  

Grupa 1 Deșeuri din construcții și desființări inerte  

Cele mai obișnuite opțiuni de management al deșeurilor minerale inerte sunt: 

• Utilizarea acestor deșeuri ca material de umplutură în lucrările de terasamente, dacă 
dimensiunile deșeurilor o permit, ca de exemplu folosirea ca material de umplutură la 
ridicarea cotei terenului;  

• Folosirea de echipamente de concasare pentru a reduce dimensiunile deșeurilor – 
deșeurile concasate pot fi folosite ca material pentru fundația drumurilor sau ca material de 
umplutură acolo unde este necesar şi materialul este corespunzător;  

• Folosirea stațiilor de concasare şi reciclare asfalt în vederea refolosirii materialelor în 
construcția de drumuri. 
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 Una dintre opțiunile obișnuite în România, pentru gestionarea deșeurilor minerale inerte 
este aceea de folosire a lor ca material de umplutură în lucrările de construcții de drumuri.  

Autoritățile administrației publice locale, în calitatea lor de emitent de autorizații pentru 
aceste tipuri de lucrări, pot recomanda firmelor de construcții folosirea instalațiilor de 
concasare în vederea reducerii dimensiunilor deșeurilor minerale inerte. 

 Cu toate acestea, alegerea tipului de instalație de concasare ce urmează a fi utilizată 
trebuie lăsat la latitudinea operatorului economic care realizează lucrările de construcție – 
datorită experienței acestuia cu privire la alternativele tehnice disponibile şi la tipul de 
produse ce ar putea fi refolosit ulterior.  

Utilizarea deșeurilor concasate ca material de fundare pentru construcția drumurilor poate 
fi limitată de aplicarea standardelor din domeniu. 

 Eliminarea deșeurilor minerale prin depozitare în depozite pentru deșeuri inerte – trebuie 
să constituie ultima opțiune de avut în vedere, care se va aplica doar în cazul în care 
valorificarea acestor deșeuri nu mai este posibilă. Depozitul de deșeuri inerte poate fi folosit 
ca loc de depozitare temporară în vederea valorificării ulterioare a deșeurilor stocate, fie ca 
material de umplutură fie ca material de acoperire în activitatea de operare a depozitelor de 
deșeuri municipale.  

Pentru a acoperi costurile de finanțare şi de operare a depozitelor de deșeuri inerte este 
necesară stabilirea unei taxe de depozit, împărțită pe tip de deșeu şi cantitate depozitată. Se 
recomandă cântărirea deșeurilor precum şi exploatarea acestor depozite de operatori privați.  

 

Grupa 2 Deșeuri din construcții și desființări mixte  

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor mixte din construcții şi demolări, există 
următoarele opțiuni:  

• Separarea la sursă, în șantier pe cel puțin 4 fracții: 

 o Deșeurile periculoase – vopsele, solvenți, uleiuri uzate, filtre de ulei, materiale 
impregnate cu produse periculoase, produse cu conținut de azbest – trebuie tratate conform 
regulilor pentru gestionarea deșeurilor periculoase;  

o Materialele reciclabile – lemn, plastic, hârtie şi carton, metal, sticlă etc. – sunt 
transferate către filiere de valorificare, fie direct prin predarea către agenți economici 
valorificatori, fie prin trecerea intermediară printr-o stație de sortare;  

o Materiale minerale (inerte), precum cărămizi, beton neutilizat etc. – folosirea ca 
materiale de umplutură/ ridicare a terenurilor, cu sau fără tratarea în prealabil într-o instalație 
de mărunțire;  

o Resturi de deșeuri mixte care nu mai pot fi valorificate– transportate în vederea 
depozitării finale.  
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• Sortarea deșeurilor mixte - opțiune care implică separarea la sursă a deșeurilor 
periculoase și transportarea restului de deșeuri amestecate la o stație de sortare. Tehnica de 
trecere a DCD prin instalații de sortare s-a dovedit a avea un impact negativ asupra costului 
de gestionare a deșeurilor; 

 • Eliminarea DCD nepericuloase prin depozitare în depozite conforme sau tratarea DCD 
contaminate în conformitate cu regulile aplicabile deșeurilor periculoase.  

Deșeurile de construcții și desființări pot avea două surse:  

• Populația – este generatoare de DCD provenind din amenajări, reabilitări interioare și 
exterioare. În acest caz, cantitățile de DCD sunt modeste, însă este nevoie de sprijinul 
autorităților locale/operatorilor de salubrizare pentru colectare și evacuare, altfel existând 
riscul să se regăsească în amestec cu deșeurile municipale sau sa fie abandonate;  

• Agenții economici care operează în domeniul construcțiilor – cantitățile de DCD sunt 
importante iar gestionarea acestora este realizată conform autorizațiilor de construire emise.  

Conform prevederilor legale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor), gestionarea 
DCD și atingerea obiectivelor și țintelor stabilite este în sarcina titularilor autorizațiilor de 
construire și/sau desființare emise conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții. 

 Având în vedere prevederile legale existente și cele preconizate ca urmare a evoluției 
legislației europene, precum și țintele de reciclare prevăzute de Legea 211/2011, opțiunea de 
colectare la sursă reprezintă sigura soluție pentru gestionarea deșeurilor din construcții și 
demolări.  

În continuare este prezentată analiza măsurii selectate de separare la sursă pe 4 fracții, 
urmată de transferul deșeurilor către filiere de valorificare sau de eliminare (pentru 
refuzurile de valorificare), luându-se în calcul următoarele opțiuni pentru gestionarea DCD: 

 • colectarea și tratarea locală (unde este posibil chiar la locul de generare și/sau în 
instalații locale);  

• colectarea și transportul la centre locale unde se realizează trierea și stocarea temporară 
și transferul ulterior către instalații județene/regionale. 

Din analizele și considerațiile anterioare este propusă următoarea soluție pentru 
gestionarea DCD provenite de la populație/ agenți economici:  

• stocarea temporară a DCD în aceleași locații cu cele destinate deșeurilor periculoase, 
voluminoase, uleiurilor uzate alimentare (conform secțiunilor 7.1.8 - 7.1.11);  

• DCD vor fi precolectate separat, în recipiente distincte, la locul de generare, prin grija 
generatorului, pe 4 fracții: 
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 o Deșeuri periculoase și combustibile – vopsele, solvenți, spray-uri, uleiuri uzate, filtre 
de ulei, deșeuri impregnate cu produse chimice, materiale contaminate ori reziduuri 
nereciclabile combustibile (resturi de lemn, parchet, plastic nereciclabil, carton asfaltat etc) ; 

 o Materiale reciclabile – lemn, plastic, hârtie şi carton, metal, sticlă etc; o Materiale 
minerale (inerte), precum cărămizi, beton neutilizat, țigle, ghips etc;  

o Resturi de deșeuri mixte, nepericuloase.  

• Colectarea și transportul vor fi realizate de societăți autorizate în acest sens, prin grija 
generatorului care suportă toate cheltuielile. 

Proiecția socio-economică  

Evoluția socio-economică este un factor important în planificarea managementului 
deșeurilor. Pentru aceasta au fost realizate următoarele proiecții:  

• proiecția populației;  

• proiecția principalilor indicatori socio-economici;  

• proiecția veniturilor populației.  

Proiecția este realizată pentru perioada 2020 – 2040, având anul 2019 ca an de baza 
pentru proiecții. 

Proiecția indicatorilor socio-economici  

Această secțiune cuprinde proiecția socio-economică pentru judeţul Dâmbovița pe 
perioada de planificare a PJGD şi anume 2019-2040. 

 Ipoteze privind proiecția indicatorilor macroeconomici  

Proiecțiile socio-economice iau în considerare prognozele publicate de Comisia 
Națională de Prognoză (Prognoza 2019 – 2023 varianta de iarnă 2020, publicată în februarie 
2020, și Proiecția principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial până în 2023 
– decembrie 2019) și estimările Consultantului. 

În ceea ce privește indicatorii macroeconomici la nivel național (evoluție PIB, rata 
inflației și cursul de schimb), documentele menționate anterior prezintă proiecții numai până 
în anul 2023. Pentru perioada 2024 -2040 datele au fost estimate considerând că se păstrează 
constante toate tendințele. Pentru a evita supraaprecierile, valorile unor indicatori economici 
au fost limitate la valorile estimate pentru anul 2023.  

În ceea ce privește prognozele socio-economice pe termen lung la nivel județean, 
consultantul consideră o evoluție similara a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel 
național.  
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Proiecția principalilor indicatori socio-economici pentru PJGD – Dâmbovița 

 

Proiecția veniturilor populației  

Ca baza pentru estimarea capacității potențiale de contribuție a gospodăriilor și agenților 
economici, a fost utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodărie (fără taxa pe venit și 
contribuțiile sociale) și cifra de afaceri a întreprinderilor. Datele Statistice pentru proiecția 
acestor indicatori au fost obținute de la Institutul Național de Statistică (INS) și Comisia 
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Națională de Prognoză (CNP). Acolo unde nu s-au găsit informații oficiale, acele date au fost 
estimate pe baza celor disponibile la nivel național și respectiv regional.  

În conformitate cu HG 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale 
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, punctul 6.3.5 din 
Strategie, lit. b, în determinarea tarifelor / taxelor va fi luat în considerare un nivel maxim de 
1% din venitul unei gospodării medii. 

 Pentru realizarea proiecției veniturilor populației au fost parcurși următorii pași: 

 • proiecția venitului nominal brut pe gospodărie și pe persoană, pe medii de rezidență 
pentru familia medie; pentru acesta s-au utilizat următoarele ipoteze: 

 o la nivel regional, proiecția veniturilor la nivel de gospodărie și pe persoană constă în 
ajustarea valorilor înregistrate în anul 2018 cu valorile indicelui Creșterea reală a PIB 
regional estimată pentru perioada 2019 – 2040;  

o valorile de referință pentru venitul brut pe gospodărie și pe persoană se regăsesc în 
publicația statistică Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul 
populației în anul 2018; 

o la nivel județean, proiecția veniturilor la nivel de gospodărie și pe persoană constă în 
ajustarea veniturilor brute proiectate la nivel de regiune cu un factor de corecție județean, 
calculat ca raport dintre nivelul regional și cel județean al creșterii salariului net;  

o venitul mediu al unei gospodării medii crește, în termeni reali, cu o rată egală cu 
creșterea reală a PIB pe județ; venitul mediu al unei gospodării crește, în termeni nominali cu 
rata reală de creștere a PIB pe județ înmulțită cu un rata inflației;  

o raportul între cheltuielile medii pe o gospodărie din mediul rural și din cel urban se va 
menține constant la nivelul anului 2018, de 1 : 1,2;  

o raportul dintre veniturile medii la nivel județean și veniturile gospodăriilor din mediul 
urban se menține contant la nivel anului 2018 și anume de 1 : 1,158254259;  

o raportul dintre veniturile medii la nivel județean și veniturile gospodăriilor din mediul 
rural se menține contant la nivel anului 2018 și anume de 1 : 0,79651915;  

• proiecția veniturilor reale disponibile : 

o pentru proiecția veniturilor reale disponibile (nete) ale populației pentru familia medie 
se menține constantă proporția venitului disponibil în totalul veniturilor populației 
înregistrată la nivelul anului 2018, de 69,80%.  

Tabelul următor prezintă proiecția veniturilor brute și a veniturilor nete pe gospodărie și 
pe persoană, determinate pe baza ipotezelor de mai sus.  
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Proiecția veniturilor populației din județul Dâmbovița, perioada 2019 – 2025 
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Proiecția privind generarea deșeurilor municipale 

Metodologia utilizată  

În această secțiune este prezentată proiecția deșeurilor municipale pe perioada de planificare cu 
evidențierea fluxurilor speciale de deșeuri respectiv a deșeurilor biodegradabile. Proiecția 
reprezintă baza de calcul pentru estimarea capacităților viitoarelor obiective necesar a fi realizate 
în cadrul sistemului de gestionare integrată a deșeurilor.  
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Metodologia și ipotezele considerate pentru evoluția deșeurilor municipale  

Evoluția deșeurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de deșeuri 
municipale și anume deșeuri menajere, deșeuri similare, deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri și 
grădini și deșeuri stradale. 

Evoluția deșeurilor menajere s-a determinat pe baza următoarelor date: 

  • evoluția populației - prezentată în secțiunea 5.1.1;  

 • evoluția ratei de conectare la servicii de salubrizare ; 

  • evoluția indicatorului de generare deșeuri menajere – determinat pe baza datelor 
privind situația existentă și a căror evoluție depinde pe de o parte de creșterea economică din 
județ iar pe de altă parte de implementarea măsurilor privind prevenirea generării deșeurilor. În 
estimări s-a conținut cont de asemenea de prevederile Planului Național de Gestionare a 
Deșeurilor. 

Deșeurile similare s-au determinat având în vedere ponderea în deșeurile menajere, pe baza 
estimărilor din PNGD.  

Deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și grădini au fost estimate pentru primul an de 
proiectare ( anul 2020) dat fiind că în afara Municipiului Târgoviște, restul localităților urbane nu 
au furnizat date distincte pentru aceste categorii de deșeuri din deșeurile municipale, acestea 
fiind raportate în amestec cu deșeurile menajere și similare. Conform prevederilor PNGD 
evoluția acestora este de așteptat să rămână constantă pe perioada planificării. 

Proiecția deșeurilor municipale  

Pentru proiecția generării deșeurilor municipale s-au utilizat următoarele ipoteze:  

 • Rata de conectare la servicii de salubrizare rămâne la 100% pe întreaga perioadă de 
planificare;  

 • Indicatorii de generare deșeuri menajere –conform obiectivelor stabilite prin 
PNPGD și PJPGD (a se vedea secțiunea 12), indicatorii de generare deșeuri menajere și similare 
scad 10% ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor. Prin urmare, 
indicatorul de generare deșeuri menajere și similare scade de la 295 kg/loc x an la 265 kg/loc x 
an, respectiv: 

  o în mediu urban indicatorul de deșeuri menajere scade de la 0,78 kg/loc/zi în anul 
2019 la 0,70 kg/loc/zi în anul 2025; 

 o în mediul rural indicatorul de deșeuri menajere scade de la 0,60 kg/loc/zi în anul 
2019 la 0.54 kg/loc/zi;   

 o începând cu anul 2026 și până la sfârșitul perioadei de planificare (2040) indicatorii 
de generare deșeuri menajere rămân constanți.  
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• Deșeurile similare – pentru proiecție s-a utilizat ipoteza din PNGD conform căreia, deșeurile 
similare reprezintă 25% din deșeurile menajere. Această pondere rămâne constantă pe perioada 
de planificare;  

• Deșeurile din piețe, parcuri și grădini și deșeuri stradale – pe perioada planificării cantitatea se 
estimează a rămâne constantă.  

Estimarea cantității de deșeuri municipale generate în județul Dâmbovița, realizată pe baza 
proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de salubrizare și a 
ipotezelor prezentate mai sus, este redată în tabelul următor.  

 

Proiecția cantităților de deșeuri municipale în județ Dâmbovița, tone 

 

 

Proiecția compoziției deșeurilor municipale  

La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor municipale sunt luate în considerare 
următoarele ipoteze:  

• Deșeurile menajere și similare:  
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o procentul deșeurilor de plastic va prezenta o scădere până la 10% în anul 2025 ca urmare a 
reducerii consumului de pungi de plastic și ambalaje de plastic, care treptat vor fi înlocuite cu 
ambalaje de sticlă și hârtie și implementării Directivei SUP. Această valoare va rămâne constantă 
până la sfârșitul perioadei de planificare; o procentul deșeurilor de sticlă va prezenta o scădere 
până la 4.5% în anul 2025 ca urmare a introducerii sistemului depozit pentru ambalajele 
reutilizabile. Această valoare va rămâne constantă până la sfârșitul perioadei de planificare;  

o procentul de biodeșeuri va prezenta o scădere de până la 55 % în anul 2025 ca urmare a 
implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor alimentare. Această valoare va 
rămâne constantă până la sfârșitul perioadei de planificare;  

o procentul de deșeuri de hârtie/carton va prezenta o creștere etapizată până la 14% în anul 2025 
și 15% până la sfârșitul perioadei de planificare (anul 2040);  

o procentul de deșeuri de metal va prezenta o creștere etapizată până la 3,5% ajungând la 4.5% 
până la sfârșitul perioadei de planificare (anul 2040);  

o procentul de deșeuri de lemn va prezenta o creștere etapizată până la 2,7% în anul 2025, 
această valoare rămânând constantă până la sfârșitul perioadei de planificare; 

 o procentul de deșeuri textile se va menține la o valoare constantă de 1%.  

• Deșeurile din servicii publice (parcuri și grădini, piețe și stradale) – în perioada de planificare 
compoziția rămâne constantă la valoarea din anul 2019. 

 Pornind de la ipotezele prezentate anterior, în tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele 
proiecțiilor privind compoziția pentru fiecare categorie de deșeuri în parte. 

Proiecția privind compoziția deșeurilor menajere și similare, 2020-2025 
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Proiecția privind compoziția deșeurilor din grădini și parcuri, 2020-2025 

 

Proiecția privind compoziția deșeurilor din piețe, 2020 – 2025 

 

Proiecția privind compoziția deșeurilor stradale, 2020 – 2025
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Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale 

Metodologia utilizată  

Proiecția cantității generate de deșeuri biodegradabile se calculează pe baza proiecției cantității 
de deșeuri municipale generate şi a ponderii fracțiilor biodegradabile pentru fiecare tip de deșeuri 
care intră în componența acestora (deșeuri menajere și similare, deșeuri din parcuri şi grădini, 
deșeuri stradale şi deșeuri din piețe). Categoriile de deșeuri biodegradabile considerate în 
determinări sunt deșeurile alimentare, deșeurile de hârtie/carton și deșeurile de lemn. 

Proiecție deșeuri biodegradabile  

Aplicând metodologia prezentată în secțiunea anterioară s-a calculat cantitatea de deșeuri 
biodegradabile (deșeuri alimentare, deșeuri de hârtie/carton și deșeuri de lemn) estimată a se 
genera pentru fiecare categorie de deșeuri municipale în parte: deșeuri menajere și similare, 
deșeuri similare, deșeuri din piețe și deșeuri din parcuri și grădini. Conform Metodologiei pentru 
elaborarea PJGD s-a plecat de la ipoteza că deșeurile de la măturatul stradal nu cuprind fracție 
biodegradabilă. 

Proiecția de generare a deșeurilor biodegradabile 
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Proiecția privind generarea deșeurilor din construcții și desființări 

Metodologie utilizată  

Proiecția cantității anuale de deșeuri din construcții și demolări generată este realizată pe baza 
proiecției populației și a indicilor de generare a acestora, care au următoarele valori:  

• 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban;  

• 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural.  

Conform studiului menționat, indicii de generare corespund unor cantități totale estimat a fi 
generate în urma desfășurării tuturor activităților din spațiul public (activități desfășurate de 
populație în propria gospodărie dar și activitățile derulate de municipalitate în teritoriul 
administrat). Se au în vedere toate proiectele de infrastructură desfășurate în intravilanul 
localităților (sociale, culturale, edilitare). Nu sunt incluse în această evaluare proiectele mari de 
infrastructură (dezafectări de sonde, căi rutiere noi, înființări de rețele regionale de apă canal, 
reabilitări de căi ferate) sau investițiile economice semnificative din sectorul privat (unități mari 
de producție)., 

Proiecție deșeuri din construcții și desființări 

 Aplicând metodologia descrisă anterior, cantitățile de DCD estimat a fi generate în mediul urban 
și mediul rural, precum și cantitatea totală estimat a fi generată în județul Dâmbovița sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. 

Proiecția deșeurilor din construcții și desființări 

 

Evoluția populației rezidente la nivel de UAT în perioada 2014-2019 

Populația rezidentă a Județului Dâmbovița, pe localități, număr personae 
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Având în vedere toți indicatorii analizați cât și apartenența la Planul Județean de Gestionare a 
Deșeurilor, considerăm oportună, ba chiar mai mult decât atât necesară, solicitarea unei investiții 
într-un centru de colectarea cu aport voluntar a deșeurilor. 

Investiția se justifică faptul că UAT Răscăeți este într-o continuă dezvoltare, în ultima perioadă 
realizându-se o serie de investiții atât în mediul public cât și în cel privat. Toate aceste investiții 
în diferitele activități economice  au ca rezultat generarea de deșeuri ce vor trebui gestionate 
conform cerințelor europene în vigoare. 

Mai mult decât atât, UAT Răscăeți nu dispune pe raza ei de un centru de colectare și de sortare a 
deșeurilor.  


