
Circularitatea și colectarea separată a 
deșeurilor de la teorie la practică,

 Legea nr. 31/2019 și
 OUG nr. 74/2018 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- 29 martie 2019 -



Conform Strategiei locale privind gestionarea deșeurilor la 
nivelul municipiului, aprobată prin HCL 180/2017, colectarea 
deșeurilor municipale în municipiul Cluj-Napoca se realizează la:
     - Asociații de proprietari  
     - Gospodării individuale 
în mod selectiv pe două fracții: fracția umedă și fracția uscată.

ÎN PREZENT

 Fracția umedă  Fracția uscată



Containere
(1,1 mc)

   Colectarea de la populație a deșeurilor în 
municipiul Cluj-Napoca se realizează pe două 
fracții:

➢ Fracția uscată (hârtie/carton, plastic, sticlă, 
metal)

➢ Fracția umedă

În partea de sus a fiecărui punct gospodăresc 
sunt amplasate plăcuțe informative cu privire 
la tipul fracției: FRACȚIE UMEDĂ, 
FRACȚIE USCATĂ.

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
- ASOCIAȚII DE PROPRIETARI - 

- ÎN PREZENT -

- PUNCTE SUPRATERANE -



COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
- ASOCIAȚII DE PROPRIETARI - 

- ÎN PREZENT -

-  PUNCTE SUBTERANE -

            Platorme subterane

   - fracţie umedă şi fracţie uscată -

●  Până în acest moment:

78 platorme construite şi amplasate 
pe raza municipiului Cluj-Napoca;

●  Investţie realizată din fondurile 
primăriei 



COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MUNICIPALE RECICLABILE  ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
- ASOCIAȚII DE PROPRIETARI - 

- ÎN PREZENT -

Clopote (igloo-uri)
(2,5-3 mc) 

Prin sistemul containerelor de tip clopot,  în 
municipiul Cluj-Napoca colectarea deșeurilor 
se realizează cu ajutorul a 403 buc clopote 
amplasate pe toată suprafața municipiului, în 
zone intens populate, în vecinătatea punctelor 
gospodărești de colectare a deșeurilor. 

Acestea sunt pe 3 culori: albastru pentru hârtie/
carton, galben pentru plastic/metal și verde 
pentru sticlă.  



COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
- GOSPODĂRII INDIVIDUALE - 

- ÎN PREZENT -

➢ În cartierele cu case colectarea deșeurilor reciclabile se 
realizează din poartă în poartă.

➢  Firma de salubritate distribuie, gratuit, saci pentru colectare 
fiecărei gospodării în parte și are stabilită pentru fiecare cartier 
o zi pe săptămână pentru colectarea acestora.

➢ Programul de colectare a deșeurilor:

https://primariaclujnapoca.ro/strazi/salubritate-menajera/



COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MUNICIPALE RECICLABILE ÎN 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

- ÎN PREZENT -

 În municipiul Cluj-Napoca au fost amplasate:

4 sisteme SIGUREC pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cu 
recompensă, din care:

➢  2 sisteme SIGUREC PUBLIC (automate) - în Piața 
Zorilor și Piața Flora

➢ 2 sisteme SIGUREC CITY (cu operator) - în Piața 1 mai 
și Piața IRA

Cantitatea de deșeuri colectată la cele 4 sisteme este de 
aproximativ 5 t/lună. 

    La stațiile automate se colectează următoarele deșeuri:
      - ambalaje de plastic
      - metal
      - sticlă  
      - deșeuri de baterii și acumulatori.
   Ca o stimulare a colectării selective a deșeurilor, cetățenii 
primesc bonuri valorice care pot fi folosite în rețeaua de 
magazine Carrefour.

SIGUREC - Stație automată



COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
- ÎN PREZENT -

La stațiile cu operator se colectează 
următoarele deșeuri: 

- ambalaje (hârtie, plastic, metal, sticlă)

- deșeuri de echipamente electrice și 
electronice (DEEE)

- baterii și acumulatori

- ulei alimentar uzat 

La predarea deșeurilor, cetățenii primesc 
recompense bănești. 

 

SIGUREC - Stație cu operator



 Conform art. 17, alin (1), OUG 74/2018, aprobată prin 
Legea 31/2019:

Art. 17

(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ
teritoriale  sau,  după  caz,  subdiiiziunile  administrativteritoriale  ale 
municipiilor,  respecti  asociațiile  de  dezioltare  intercomunitară  ale 
acestora, au următoarele obligații:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtee 
metale plastc și stclă din deșeurile municipale;

 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmbxgqyq/art-17-ordonanta-de-urgenta-74-2018?dp=gi3dgnrqge3tgma


Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform 
O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – a fost aprobat prin 
HCL 88/ 05.03.2019.



 
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

                                     

Conform art. 18 -  Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca:

(1) Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se face în recipiente adecvate (închise cu capac, 
etanşe şi nedeteriorate), astfel:

 - deşeuri de hârtie şi carton: eurocontainere de plastic albastru de 1,1 mc), igloo-uri de 2,5-3 mc 
albastre (furnizate de asociațiile colective) în punctele de colectare din zonele de blocuri și saci de 
plastic albastru transparent (furnizați în mod gratuit de operatorul de salubrizare), la gospodăriile 
individuale;

 - deşeuri de sticlă: eurocontainere de plastic verde de 1,1 mc, igloo-uri de 2,5-3 mc verzi (furnizate 
de asociațiile colective), în punctele de colectare și saci de plastic verde transparent (furnizați în mod 
gratuit de operatorul de salubrizare), la gospodăriile individuale;

- deşeuri de plastic şi metal: eurocontainere de plastic galbene de 1,1 mc și igloo-uri de 2,5-3 mc 
galbene (furnizate de asociațiile colective), în punctele de colectare din zonele de blocuri și saci de 
plastic galben transparent (furnizați în mod gratuit de operatorul de salubrizare), la gospodăriile 
individuale;



 
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

                                     

       

       Conform art. 18 -  Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca:

(1) Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se face în recipiente adecvate (închise cu capac, 
etanşe şi nedeteriorate), astfel:

- deşeuri reziduale (amestecate) din cartierele cu blocuri – în recipienţi de plastic negru de 1,1 mc 
(furnizaţi de operatorii de salubrizare), în punctele de colectare din zonele de blocuri;

- deşeuri reziduale (amestecate) din cartierele cu case  –  în recipienţi de plastic negru de 120 sau 
240 l (furnizaţi de operatorii de salubrizare) pentru fiecare gospodărie individuală.



PUNCT DE COLECTARE

- 4 FRACȚII - 

 

- Începând cu data de 1 iulie 2019 -



 
         Art. 18:

(3) Colectarea deşeurilor reciclabile din deşeurile menajere şi similare trebuie să permită atingerea etapizată, a unui nivel de 
pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minim 50%, conform H.G. 942/2017, astfel:

       - până la sfârșitul anului 2020 - 50% din cantitatea de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și 
deșeurile similare, inclusiv din servicii publice;

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE

A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 



      

        Economie circulară

➢ Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, 
reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente 
cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins.

➢ În practică, aceasta implică reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs 
ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate 
în cadrul economiei, de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din 
nou, creând astfel o valoare suplimentară.

➢ Aprobarea şi includerea în tarifele operatorului de salubritate a contribuţiei 
pentru economie circulară pentru deşeurile care urmează să fie depozitate, în 
cuantum de 30 lei/tonă.  

Modalităţi de punere în aplicare a OUG 74/2018



Tarife diferențiate pentru depozitarea deșeurilor

  

           

           Deșeuri reciclabile

           Deșeuri menajere

      Deșeuri amestecate



Campanii de conștientizare a populației privind 

colectarea selectivă a deșeurilor

   Participă - Reprezentanți ai Serviciului Ecologie urbană - Primăria municipiului Cluj-Napoca
                   - Reprezentanți SC Brantner Vereș și SC Rosal Grup SA

   Asociații de proprietari
                      - Reprezentanți ai asociațiilor de proprietari 
                      - Reprezentanți ai firmelor de administrare imobile 
     la:
                     - Cinema Mărăști
                    - Cinema Dacia

   Zona de case – cartiere Someșeni, Zorilor, Mănăștur, Grigorescu,  Mărăști, Borhanci, Făget

   Școli – Colegiul Național Emil Racoviță, Școala generală Ioan Bob

      În anul 2018 s-a distribuit, cu ajutorul voluntarilor (studenți ai Univ. Babeș-Bolyai, USAMV, 
UTCN Cluj-Napoca) materiale publicitare:

         - 5250 de materiale publicitare (pliante, flyere, afișe)

         - 100 buc șepci

         -100  buc tricouri

         

 



 

Proiecte pilot 

 

- Cartier Gheorgheni 
                        - 24 Asociații de proprietari -str. Muncitorilor, str. N. Titulescu

                       -  1708 persoane 

- Cartier Zorilor:
            

- 79 Asociații de proprietari - str. Castanilor, str. Gh. Dima, str. Luceafărului,

str. Observatorului, str. Pajiștei, str. L. Pasteur, str. Sighișoarei, str. Tatra, str. Zorilor

                      - 5592 persoane

     Proiectele vizează modul de colectare a deșeurilor la platformele subterane/puncte 
gospodărești, transportul diferențiat al acestora realizat de către Operatorul de salubritate, stocarea 
temporară, respectiv eliminarea deșeurilor.



Proiecte pilot
 

        Probleme identificate în teren:

        Cetățenii nu respectă regulile de colectare selectivă a deșeurilor, aruncă deșeurile reciclabile 
la fracția umedă, iar în țarcurile amenajate pentru depozitarea deșeurilor voluminoase, aruncă atât 
deșeuri fracția umedă cât și fracția uscată;

        Măsuri propuse: 

   - Continuarea monitorizării modului de colectare a deșeurilor

   - Organizarea de Campanii de conștientizare a populației privind colectarea selectivă a 
deșeurilor prin organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai Asociaților de proprietari și cu 
firmele de administrare imobile.

       - Intensificarea controalelor pe raza municipiului Cluj-Napoca, de serviciul Control 
         Protecția Mediului din cadrul Direcției Generale Poliția locală și aplicarea de sancțiuni
         pentru nerespectare, dacă este cazul.   



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România;
 Tel: +40-(0)264-596 030; Fax: +40-(0)264-559 329

www.primariaclujnapoca.ro
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