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ÎNTÂLNIRE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
16.02.2017

Tematica întâlnirii a fost: 
“Colectarea separată, reciclarea şi valorificarea deşeurilor! Noutăţi 2017!”

ORGANIZATOR: LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI - HABITAT 
PARTICIPANŢI:

Mihai MEREUŢĂ – Preşedinte Liga Asociaţiilor de Proprietari – Habitat
Violeta ALEXANDRU – Ministrul Mediului – Institutul Politici Publice
Magdalena IUGA – PMB
Cristi MUNTEANU – CGMB-Comisia de Mediu
Alexandru GÂDIUŢĂ - CGMB-Comisia de Mediu
Constantin STANCIU – ANRSC
Florin POPA – Primăria Sector 4
Dan MATEI – ANRSC
Irina BRENIUC – GREEN REPORT
Elena RASTEI – ROMANIEN GREEN BUILDING
Sorin DUMITRU – ECOROM
Daniela ASPRU – REBU
Simona VAIDA – RECOLAND
Cumpănaşu DRAGOŞ – Poliţia Locală Sect.3
Moise SINGHEORGHE - Poliţia Locală Sect.3
Constantin Cantemir PETRIU – Serviciul Secretariat General RADET
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• În urma acţiunilor generate de taxa de 80 lei/tonă şocantă a fost reacţia pozitivă a Consiliilor
Judeţene a asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară în care în toate comunicatele au sesizat
că nu e normal ca această cheltuială să fie pusă pe “spinarea” cetăţeanului, în schimb cetăţenii
tratau cu indifernţă colectarea selectivă a gunioului. Rolul seminarului de astăzi vine “gând la 
gând” cu acţiunile Primăriei pe care vreau să o felicit pentru că trebuie făcută o campanie 
fermă în rândul asociaţiilor de proprietari, trebuie făcută colectarea selectivă a deşeurilor. În 
acelaşi timp trebuie făcută o campanie în  rândul companiilor de salubrizare şi la groapa de 
gunoi. Din 2009 există obligativitatea creerii gropilor de gunoi conforme cu directivele UE ceea 
ce nu s-a întâmplat în prezent. Au existat toate motivaţiile,oprtunităţile ca această întâlnire să
fie una de bilanţ cu proiecte de succes. Discutăm de capitala României care are o suprafaţă
dens populată unde să poată fi raportate cantităţi impresionante de deşeuri. Deasemenea
susţine că există legislaţie care prevede şi sancţiuni în ceea ce priveşte colectarea selectivă a 
deşeurilor menajere. 

În deschidere domnul Mihai Mereuţă, 
preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari-
Habitat face o scurtă prezentare în ceea ce
priveşte colectarea selectivă a deşueurilor
menţionând că până în prezent acest serviciu
nu s-a realizat. Aceste probleme sunt 
cunoscute atât la Ministerul Mediului cât şi la 
CGMB. Încă de la prima reglementare din anul 
2000 şi până în prezent. s-a constatat că nu se 
face colectare separată a deşeurilor deşi 
existau resursele financiare pentru acest lucru.
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• Reprezentantul PMB a transmis mesajul Primarului General şi al CGMB cu privire la păstrarea
tarifului pentru evacuarea deşeurilor menajere în municipiul Bucureşti. Atât CGMB cât şi doamna 
Primar General, nu doresc ca în etapa aceasta să avem modificări de tarif. A existat o ordonanţă
de modificare a ordonanţei nr.195 privind fondul de mediu pentru care am avut întrevedere cu 
domnul ministru Daniel Constantin şi staful domniei sale unde PMB a depus o serie de 
amendamente la acel act normative unul dintre cele mai importante amendamente este acela ca 
diferenţa de suprataxare pentru deşeurile generate de populaţie în zonele aglomerate, în oraş să
fie plătite de autorităţile locale. Nu este normal să plăteasă cetăţeanul sau agentul economic un 
tarif în plus câtă vreme nu a fost creată infrastructura necesară pentru colectarea separată, acesta 
fiind suportat de către autorităţile locale. Referitor la taxa de depozitare vă putem spune că nu 
agreem creşterea tarifului încasat de la populaţie. Există o legislaţie care stuează clar organizarea 
serviciului de salubritate în municipiul Bucureşti. CGMB şi PMB au creat o strategie a acestui 
serviciu care este unitară la nivelul oraşului care nu face difernţa între sectoare, prevede existenţa 
unui tarif care să fie publicat pe site-ul PM, să fie adus la cunoştinţă publică. În momentul de faţă
organizarea serviciului se află în sarcina primăriilor sectoarelor 1 – 6, pe măsură ce ajung la 
finalizare cu aceste contracte, intră în procedură. Începând din acest an, trebuie introdus sistemul
de colectare separată în municipiul Bucureşti. În acelaşi timp este de reţinut că nici în acest an nu 
a fost îndeplinit stadiul de 15% de depunere la depozitele ecologice. Suntem obligaţi de către UE 
să facem paşi serioşi privind colectarea separată. Strategia serviciului are menţiuni clare de 
organizare a acestei activităţi, există cadru legal şi sancţiuni. Operatorul de salubritate împreună cu 
autoritatea locală trebuie să procedeze de aşa manieră astfel încât populaţia să nu simtă ca acest 
aspect al serviciului este o corvoadă în plus. Sunt necesare campanii de informare şi mediatizare 
pentru a conştientiza populaţia de necesitatea colectării selective. În această situaţie Primarul 
General va solicita Primarilor de Sector un calendar de implementare a colectării separate şi 
descrierea modalităţilor de implementare a colectării separate, nu se mai acceptă programe pilot.
Dacă operatorul împreună cu autorităţile locale se vor concentra acestei probleme nu ar exista
situaţia de creştere a preţului pentru că operatorul poate implementa un tarif diferenţiat, în acelaşi
timp dacă a pus la dispoziţie infrastructura şi populaţia nu înţelege să colecteze selectiv, există şi
varianta să nu ridice deşeurile şi să solicite autorităţilor locale sancţiuni.
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• Sunt înregistrate şi propuneri de colaborare în cadrul acţiunilor de voluntariat de la Green Group care au 
câteva amenajări pe unde preiau deşeurile. În acelaşi timp susţine că Poliţia Loclă aferentă fiecărui sector 
trebuie să facă echipe de patrulare pentru descurajarea furturilor de deşeuri care conduc la diminuarea
cantităţii de deseuri reciclabile colectate

• Ministrul mediului susţine că România se află la 5% în momentul de faţă urmând ca în 2020 să ajungem la 
50% în ceea ce priveşte colectarea selectivă, in caz contrar primim sancţiuni de la UE în valoare de 200 000 
euro/zi. În aceste condiţii anul acesta lucrurile au degenerate şi în discuţie sunt mai mulţi actori cu mai multe
responsabilităţi, acestia trebuie să ţină cont de cointeresarea cetăţenilor în primul rând şi de disponibilitatea lor
de a se implica în acest proces. În ceea ce priveşte Bucuresţiul susţine că aici trebuie purtate cela mai multe
discuţii având şi această relaţie particulară privind şi colaborarea între Primăriile de sector şi operatorii de 
salubrizare. Ministerul Mediului a pus în consultare ordonanţa care modifică un act normativ de anul trecut prin
care s-a cerut operatorului de salubritate, pentru al constânge să facă ceva şi împreună cu Primăria să pună la 
punct o infrastructură, adaptată fiecărui tip de imobil pentru că nu a nu mai pedepsi oamenii dacă nu există
infrastructură creată.

Domnul Mereuţă susţine că vom avea o 
campanie importantă de conştientizare a 
asociaţiilor de proprietari, pentru a desface
lucrurile între blocurile cu ghenă, cu tubulatură
în bloc, cu 4 etaje cu spaţii special amenajate
pentru colectarea deşeurilor, blocuri cu 4 etaje
fără spaţii amenajate.

Reprezentantul PMB informează că este în
plan demararea procedurilor pentru
construirea unui Centru Municipal de Colectare
Separată a Deşeurilor pentru acest proiect fiind
alocat un teren în zona Pipera.
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Probleme semnalate de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari

• posibilitatea încheierii contractelor individuale în interiorul condominiilor;
• solicitarea de remediere a avariei existente la conducta de apă caldă care tranzitează subsolul

locului a domnului Dinescu Marian din str.Turnu Măgurele 5, Bl.C1D, Sect.4.


