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                                                                    Anexă la Dispoziția nr. 9 din 25.01.2021 

 

 APROBAT 

  PRIMAR, 

         Sergiu ARSENE 

 

 

PLAN DE MĂSURI 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă 

în instituțiile publice pentru anul 2021  

 

1. Introducere 

Prezentul plan de măsuri este elaborat de Primăria comunei Bod, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 

nr. 132/2010 privind colectarea selectivă în instituțiile publice. 

 

2. Responsabilitate 

Pentru asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea în bune condiții a colectării selective în cadrul 

Primăriei Bod, această activitate se realizează sub coordonarea Responsabilului de Mediu, Gorgan Flavius-

George, responsabil cu organizarea colectării selective conform art. 6 alin. (1) din Legea 132/2010. 

 

Scopul organizării colectării selective a deșeurilor în cadrul Primăriei Bod este separarea la sursa de generare 

pe următoarele categorii: deșeuri de hârtie şi carton, deşeuri de metal şi plastic, deșeuri de sticlă. Scopul 

colectării separate a acestor categorii îl constituie necesitatea de a evita contaminarea deșeurilor prin 

amestecarea acestora şi asigurarea unei calități acceptabile de către reciclator. 

 

3. Organizarea colectării selective 

Prezentul plan de măsuri are drept scop creșterea gradului de reciclare și de valorificare a deșeurilor colectate 

selectiv: deșeuri de hârtie, carton, deșeuri de plastic și deșeuri de sticlă precum și creșterea gradului de 

informare și de conștientizare a funcționarilor publici și a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă.  

 

Identificarea surselor de generare s-a făcut de către responsabilul cu colectarea selectivă, iar acestea sunt 

următoarele: 

- Zona de birouri 

- Zona de vizitatori (holuri) 

- Zona de bucătărie 

- Toalete 

- Cămin cultural 

- Sediul departamentului de gospodărire comunală 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  
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 Recipientele de colectare selectivă:  

  

Capacitatea recipientelor 

(coșuri) 

25 litri plastic 25 litri plastic 25 litri plastic 

Materiale ce trebuie 

colectate  

Plastic și metal  Hârtie și carton  Sticlă  

Număr total de recipiente 0 buc  4 buc  0 buc  

Capacitatea recipientelor 

(euro-containere) 

240 litri (plastic) 240 litri (plastic) 240 litri (plastic) 

Materiale ce trebuie 

colectate  

Plastic și metal  Hârtie și carton  Sticlă  

Număr total de recipiente 1 buc  1 buc 1 buc 

Capacitatea bateriilor de 

mini pubele 

3 x 25 litri plastic - - 

Materiale ce trebuie 

colectate  

Plastic și metal / Hârtie 

și carton /  Sticlă 

-  - 

Număr total de recipiente 10 buc - - 

 

Pentru asigurarea funcționării sistemului au fost amplasate coșuri de plastic si baterii de mini pubele care să 

deservească circa 5-10 angajați și să asigure accesul facil al tuturor utilizatorilor. Coșurile si bateriile sunt 

amplasate astfel: 

- 2 baterii de colectare selectivă sunt amplasate pe holurile care facilitează accesul in birourile din 

instituției;  

- 1 baterie de colectare selectivă este amplasată în sediul departamentului de gospodărire 

comunală; 

- 5 baterii de colectare selectivă sunt amplasate în birouri; 

- 1 baterie de colectare selectivă este amplasată pe holul de la intrare in Căminul Cultural Bod; 

- 1 baterie de colectare selectivă este amplasată în bucătăria Căminului Cultural Bod; 

- 2 coșuri de 25 de litri în toaletele din cadrul Primăriei Bod 

- 1 coș de 25 de litri in toaleta Căminului Cultural Bod 

- 1 coș de 25 de litri în chicineta din cadrul Primăriei Bod 

Recipientele de colectare selectivă au următoarele culori în funcție de tipul de deșeu colectat după cum 

urmează:  

- Recipient marcat culoare galbenă: deșeuri de plastic și metal; 

- Recipient marcat culoare albastră: deșeuri de hârtie și carton; 

- Recipient marcat culoare verde: deșeuri de sticlă; 

În interiorul clădirii primăriei Bod pe holul anexă sunt amplasate 3 containere de capacitate 240 de litri pe cele 

3 fluxuri colectate separat pentru stocare temporară a deșeurilor precolectate în interiorul instituției. Deșeurile 

generate în zonele de depozitare sau magazii, fie rezultate din despachetarea diferitelor materiale 

consumabile, se depun în containerele de 240 de litri. 

 

Eficienta colectării selective, ținând cont de faptul că este necesar să asiguram o eficiență cât mai crescută a 

sistemului, depunerea deșeurilor de ambalaje se face în coșuri sau baterii de mini pubele după ce sunt pliate 

sau presate. Deșeurile de alta natură decât deșeurile de ambalaje, corespunzătoare fluxurilor de material 
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gestionate in cadrul sistemului de colectare selectivă, rezultate din zona de birouri (bibliorafturi, cutii de 

documente din carton sau plastic, etc) se depun in containerele de 240 de litri. 

 

Vizualizarea modului de amplasare a bateriilor de colectare selectivă se găsește în anexa 1 la Plan, care conține 

planșa corespunzătoare zonei de generare. 

 

Personalul însărcinat cu efectuarea curățeniei se va îngriji ca golirea să se realizeze la intervale regulate a 

coșurilor / bateriilor de mini pubele, astfel încât să se mențină permanent curățenia în locurile de colectare 

selectivă. 

 

4. Predarea deșeurilor colectate selectiv pentru valorificare 

Predarea deșeurilor colectate selectiv se face de către operatorul de salubritate, conform contractului în 

vigoare, autorizat in acest sens de către Primaria comunei Bod. Periodicitatea preluării de către colector a 

cantității de deșeu colectat selectiv nu va depăși 15 zile. 

 

5. Obligațiile angajaților și măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor 

- să depună separate deșeurile pe categorii în cele 3 recipiente puse la dispoziție amplasate pe fiecare palier, 

birou, curte; 

- să nu introducă în recipientele prevăzute pentru colectare selectivă alte tipuri/categorii de deșeuri și să 

respecte destinația fiecărui recipient în parte; 

- să nu deterioreze recipientele de colectare selectivă amplasate în incinta instituției; 

- să asigure manevrarea corespunzătoare a recipientelor de colectare astfel încât acestea să nu fie răspândite 

în incinta instituției; 

- personalul însărcinat cu efectuarea curățeniei va manevra recipientele din interiorul instituției astfel încât să 

nu provoace răspândirea deșeurilor sau deteriorarea recipientelor. După golire recipientele vor fi reamplasate 

în poziția normal / inițială.  

 

Planul de informare și instruire va consta într-o notă internă si o notă de luare la cunoștință. 

 

Instruirea se face prin aducerea la cunoștință tuturor angajaților instituției a obligațiilor ce le revin în privința 

colectării selective a deșeurilor, acest fapt fiind dovedit prin semnarea ”Listei de instruire a personalului 

primăriei Bod cu privire la obligațiile ce le revin în conformitate cu Legea 132/2010”.  

Personalul va fi instruit ori de câte ori este nevoie dar nu mai puțin de o data pe an în funcție de cerințele 

legislative în domeniul deșeurilor. 

Personalul însărcinat cu efectuarea curățeniei va fi instruit suplimentar.  

 

Personalul însărcinat cu efectuarea curățeniei se va îngriji ca golirea mini pubelelor să se facă ori de câte ori 

este necesar, astfel încât să se mențină permanent curățenia la coșurile / bateriile de colectare. 

 

În cazul în care funcționarii publici / personalul contractual nu vor respecta obligațiile mai sus menționate 

aceștia vor fi sancționați disciplinar, suportând costul pagubelor produse în cazul deteriorării recipientelor de 

colectare sau a nerespectării procesului de colectare selectivă.  
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6. Informarea vizitatorilor cu privire la procesul de colectare selectivă 

Se realizează prin plasarea de materiale informative, cel puțin semestrial, în spațiile special amenajate. 

Materialele de informare constau in: note informare sub formă afișe, pliante. 

 

7. Modalitatea de stocare temporară a deșeurilor colectate 

Deșeurile colectate selectiv sunt stocate în recipientele special destinate acestui scop: albastru – hârtie / carton, 

galben – plastic / metal și verde – sticlă în sediul instituției cât și la fiecare punct de lucru ale acesteia.  

Instituția asigură spațiul necesar stocării temporare/depozitării deșeurilor  colectate selective prin amplasarea 

în incintă a unui număr de 3 containere de 240 de litri.  

 

8. Programul de raportare a rezultatelor  

Primăria comunei Bod, prin reprezentantul desemnat, va ține evidența cantităților de deșeuri colectate selectiv.  

Înregistrarea cantităţilor de deşeuri generate în instituţie se realizează utilizând modelul prevăzut în anexă la 

Legea nr. 132/2010, anexa 2 la prezentul Plan, prin întocmirea Registrului de evidenţă a deşeurilor colectate 

selectiv. Înregistrarea se face lunar, cu evidenţierea fiecărei categorii de deşeu, utilizând codurile deşeului 

conform HG 856/2002. Raportarea se va face catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin email, la 

adresaȘ gestiune_deseuri@anpm.ro. 

 

9. Detaliile contractului de predare a deșeurilor colectate selectiv:  

Eliminarea deșeurilor colectate selectiv se face periodic în baza contractelor încheiate de Primaria comunei 

Bod, cu operatorul de salubritate autorizat în acest sens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Responsabil probleme legate de Mediu 

Flavius-George GORGAN 

 


