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Compania  3R Green 
atrage atenția că legislația 
în vigoare  prevede că 
autoritățile publice sunt 
obligate să implemente-
ze un sistem de colecta-
re separată pe minimum 5 
fracții: hârtie, plastic, me-
tal, sticlă, compost. 

În cazul în care acest 
lucru nu este posibil din 
motive tehnice, economi-
ce, al protecției mediu-
lui și sănătății populației, 
autoritățile locale sunt 
obligate să implementeze 
un sistem de colectare se-
parată a deșeurilor pe mi-
nimum 2 fracții – umedă 
și uscată – și de sortare, 
în urma căreia să obțină 
un contract de salubrita-
te. 

Însă trebuie reținut că 
unitățile administrativ te-
ritoriale (UAT), împreună 
cu primarii și președinții 
consiliilor județene sunt 
organisme responsabi-
le de asigurarea servi-
ciului de salubrizare a 
localităților și au respon-
sabilitatea de a urmări 
operatorul în atingerea in-
dicatorilor de calitate.

Compania 3R  Green 
mai atrage atenția că 
printre modificările impor-
tante propuse și adopta-
te prin Pachetul pentru 
economie circulară în Ro-
mânia, se numără în pri-
mul rând ținta de pregă-
tire pentru reutilizare și 

reciclarea deșeurilor mu-
nicipale pentru 2025 de 
minim 55% din deșeurile 
generate, pentru 2030 de 
minim 60%, iar în 2035 
de 65% - România putând 
beneficia de o perioa-
dă suplimentară de 5 ani 
pentru realizarea obiecti-
velor – până în 2025 și re-
spectiv 2030, rata de pre-
gătire pentru reutilizare și 
reciclarea deșeurilor mu-
nicipale să crească la mi-
nim 50% și 60% din gre-
utate.

Ținte de reducere 
a volumului 
deșeurilor stocate

De asemenea, po-
trivit 3R Green, pache-
tul pentru economie cir-
culară în România pre-
vede o țintă de reduce-
re a volumului deșeurilor 
stocate în depozite de 
10% din volumul total al 
deșeurilor municipale ge-
nerate până în 2035 – Ro-
mânia poate beneficia de 
perioadă suplimentară de 
5 ani, dar trebuie să asi-
gure până în 2035, redu-
cerea la 25% a volumu-
lui de deșeuri municipale 
depozitate din totalul ge-
nerat - interzicerea la de-
pozitare a deșeurilor co-
lectate separat. Nu în ul-
timul rând, sunt prevăzu-
te ținte de pregătire pen-
tru reutilizare și recicla-

re a deșeurilor de amba-
laje de minim 65% (până 
la sfârșitul anului 2025) și 
de minim 70% (până la 
sfârșitul anului 2030) și 
pe următoarele materiale 
specifice, comparabil cu 
țintele actuale.

Campaniile de infor-
mare și conștientizare 
asupra modalităților de 
colectare și reciclare co-
rectă a deșeurilor sunt 
absolut necesare, iar cei 
de la 3R Green le realizea-
ză periodic și minuțios în 
localitățile în care activea-
ză, ceea ce se întâmplă și 
în județul Ilfov. 

Dar nu este suficien-
tă doar informarea. Par-
teneri necesari, pen-
tru succesul campaniilor, 
sunt: poliția comunitară, 
angajații de la salubrita-
te și, în primul rând, im-
plicarea responsabilă și 
legală a reprezentanților 
comunității (Primăria și 
Consiliul Local), indife-
rent din ce sursă vine 
finanțarea programului de 
informare, mai semnalea-
ză compania 3R Green. 

Recent, 3R Green a 
dezbătut în cadrul unui 
workshop despre gesti-
onarea deșeurilor de pe 
raza Județului Ilfov te-
ma ”necesității și realiză-
rii obiectivului de atinge-

re a țintelor de reciclare 
a deșeurilor muncipale, fi-
ind evidențiate probleme-
le comune legate de infra-
structură, tehnologie, sa-
lubrizare, transport, colec-

tare și sortare a deșeurilor 
municipale. 3R Green a 
punctat importanța sor-
tării deșeurilor municipa-
le și a subliniat necesita-
tea găsirii unor soluții pri-

vitoare la colectare, sorta-
re, transport si reciclare/
valorificare în concordanță 
cu țintele legale care tre-
buie atinse și cu nevoile 
cetățenilor. 

Gestionarea deșeurilor, o problemă de foarte mare actualitate

3R Green semnalează importanța colectării și sortării 
deșeurilor în concordanță cu prevederile legale

Colectarea deșeurilor reprezintă un 
serviciu de utilitate publică, iar societatea 
în ansamblu său – indivizii, asociațiile de 
proprietari sau locatari, companiile și 
instituțiile publice sunt de fapt utilizatorii 
acestui serviciu.


