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CUVÂNT-ÎNAINTE
Acest ghid face parte din proiectul Cetățeni activi pentru servicii
publice de calitate la nivel local, care își propune să contribuie în mod
direct la îmbunătățirea calității vieții urbane prin implicarea cetățenilor - în principal a tinerilor - și determinarea autorităților locale să
asigure servicii publice de calitate.
Deși, în ultimii ani, gradul de implicare a cetățenilor în societate a
crescut, nivelul de influențare a deciziilor la nivel local (mai ales de
către tineri) este în continuare scăzut. Astfel, așa cum arată atât studiile, dar mai ales cifrele din rapoartele de țară ale Comisiei Europene,
serviciile publice locale furnizate cetățenilor sunt în continuare deficitare, cu efecte negative asupra calitatății vieții din aglomerările urbane.
Participarea cetățenilor din România la viața localității
în care trăiesc/învață/muncesc nu este construită pe baze solide - o
bună educație civică, implicare şi cultură politică; mai mult decât atât,
pandemia COVID-19 a stopat avântul unor inițiative cetățenești, de
aceea, este imperativ necesar să construim mai departe, pornind de
la tendinţa în creștere de participare la viața urbei, în special în ceea
ce-i priveşte pe tineri.

Protestele masive (din întreaga țară) începute în 2012 au arătat și că
implicarea civică a românilor prezintă o tendinţă de creștere, iar grupurile civice informale au devenit din ce în ce mai implicate în a identifica soluții pentru comunitățile lor. Din păcate, alte forme de participare publică, cum ar fi: procesele de consultare cu administrația
publică locală, responsabilizarea aleșilor locali, voluntariatul în cadrul
organizaţiilor neguvernamentale, au rămas insuficient dezvoltate.
Ca urmare a experienței directe și a sutelor de solicitări pe care le intermediem anual între cetățeni și administrațiile locale din toată țara,
ținând cont totodată și de rapoartele Băncii Mondiale privind calitatea
vieții în orașe, am constatat că principalele servicii publice furnizate
la nivel local care au nevoie de îmbunătățiri sunt educația, transportul public și gestionarea deșeurilor. Îmbunătățirea lor se
poate realiza în acest moment numai prin implicarea cetățenilor, în
special a tinerilor, încurajând astfel participarea acestora la activități
care să urmărească ameliorarea vieții comunității.
Astfel, în cele trei capitole care vizează domeniile de interes, am căutat să creionăm legislația relevantă în domeniu, modul de organizare,
precum și rolul autorității locale și al cetățeanului în dezvoltarea serviciului public respectiv. De asemenea, cei interesați vor putea găsi
exemple de bună practică, dar și modele sau formulare de petiții.
Proiectul Cetățeni activi pentru servicii publice de calitate la nivel
local este derulat de Societatea Academică din România, în parteneriat cu Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon și beneficiază de sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene
2014 – 2021.
Scopul principal al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de
mobilizare și implicare civică, în special în rândul tinerilor, prin dezvoltarea unui set de metode și instrumente de monitorizare și advocacy
în vederea îmbunătățirii calității serviciilor în cele trei domenii mai sus
menționate.
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Capitolul
Introducere

I.

organizarea statului

ORGANIZAREA
STATULUI
Ce este statul?

Colocvial, putem spune că statul este acea colecție de instituții și organizații
care împreună fac rotițele societății să meargă. Statul este un concept abstract:
nu îl putem vedea, nu îi putem vorbi – el fiind compus din mai multe organisme, cu atribuții și roluri diferite. Pentru a putea mișca lucrurile în comunitate,
pentru a putea schimba ceva, trebui să înțelegem cum acestea funcționează
și își împart atribuțiile între ele.

a. Separația puterilor în stat
Separația și echilibrul puterilor în stat este un principiu fundamental pe care
Constituția României îl consacră la art. 1, alin. (4). Cele trei puteri exercită prerogative diferite, însă, în activitatea de zi cu zi, atribuțiile lor se întâlnesc de
nenumărate ori într-un punct comun, iar atunci când acest lucru se întâmplă
sunt obligate să coopereze loial una cu cealaltă.

Ce face fiecare dintre puterile statului?
Legislativul - este puterea de la care emană legile, actele care reglementează cele mai importante relații sociale. În România este reprezentat de
către Parlament (Camera Deputaților și Senat).
Executivul - dacă Legislativul este cel care ne dă legile, Executivul le pune
în aplicare. Mai formal, spunem despre el că organizează executarea legii și o
aplică în concret, fiind practic ceea ce poartă numele de administrație publică. De aici fac parte Președintele, Guvernul, ministerele, autoritățile locale etc.
Judecătorească - atunci când o lege sau o normă de aplicare a ei este
încălcată, puterea judecătorească are rolul să constate acest lucru și să repare
prejudiciul. Aceasta este reprezentată de instanțele de judecată.
Prin autorități locale înțelegem Consiliul Județean și președintele Consiliului
Județean - la nivelul unității administrativ - teritoriale județ, precum și Consiliul Local și primarul - la nivelul comunelor, orașelor sau municipiilor. Consiliul
Local, primarul și Consiliul Județean sunt aleși prin vot direct de cetățeni, pentru un mandat de patru ani, așa că răspund politic în fața noastră dacă refuză
să acționeze în interes public.
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Corelativ separației puterilor în stat, un principiu fundamental al organizării
statului român este cel al legalității - consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituția
României. Din acesta derivă și ierarhia actelor normative:

1. Constituția României
2. Legi și ordonanțe ale Guvernului
3. Hotărâri de guvern
4. Ordine de ministru
5. Acte ale administrației publice locale (hotărâri de consiliu local,
hotărâri de consiliu județean, dispoziții de primar / președinte CJ)

Practic, acest principiu este fundamentat pe o regulă simplă: cu cât un act
este mai jos în piramida noastră, cu atât este obligatoriu ca el să respecte
dispozițiile actelor superioare ca forță juridică. O hotărâre de guvern sau un
ordin de ministru nu pot contrazice ceea ce scrie într-o lege, pentru că rolul
lor este să execute legea. Cum, la fel, nici o hotărâre de consiliu local nu poate
contrazice o lege, o hotărâre de guvern sau un ordin de ministru.
Chiar dacă administrația locală beneficiază de autonomie, ea îsi exercită
atribuțiile în limitele actelor cu forță superioară. Astfel, de exemplu, Consiliul
Local X nu poate hotărî să dea burse de merit doar elevilor cu media peste 9,50,
în condițiile în care un ordin de ministru (OMECTS nr. 5576 / 2011) prevede că
beneficiari sunt toți elevii cu media peste 8,50. O astfel de hotărâre este nelegală și poate fi anulată în instanța de contencios-administrativ, așa cum vom
vedea mai jos.

a. Rolul autorităților locale
și deconcentrate
De multe ori, în România, tindem să cădem pradă mitului salvatorului – o
persoană providențială, cu o funcție la nivel național, care poate salva țara și
conduce societatea spre dezvoltare. Ei bine, realitatea este diferită. Grație descentralizării și autonomiei locale (decizia să fie a comunităților locale, cel care
conduce să se afle cât mai aproape de cetățean), autoritățile locale și județene
se bucură de o mare putere în România.

Care sunt autoritățile administrației publice
locale și județene?
Consiliul local
Primarul
Consiliul județean
Președintele consiliului județean
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Ce atribuții au autoritățile administrației
Constituția României consacră, la art. 120 alin. (1), principiul autonomiei locale, stabilind că aceasta se exercită în limitele legii – adică, puterea de apreciere a autorităților locale și județene este limitată de lege, acestea pot exercita
doar atribuțiile prevăzute de lege și exclusiv în limitele permise. Conform Codului administrativ, actul normativ de bază, întâlnim următoarele exemple de
competență ale administrației locale:
La nivel de comună,
oraș, municipiu

La nivel de județ

Stabilește și aprobă impozite și
taxe locale

Stabilește și aprobă impozite și taxe

Hotărăște darea în administrare,
concesiune sau darea în folosință
cu titlu gratuit a bunurilor
proprietate publică ale comunei,
orașului, municipiului

Aprobă lucrările de investiție de
interes județean

Gestionează serviciul public local
de educație

Gestionează serviciul public
județean de cultură

Gestionează serviciul public local
de protecție a persoanelor aflate
în nevoie socială

Gestionează serviciul public
județean de restaurare și punere în
valoare a monumentelor

Gestionează serviciul public local
de evidență a persoanelor

Gestionează serviciul public
județean de poduri și
drumuri publice

Gestionează serviciul public local
de protecția și refacerea mediului

Gestionează serviciile comunitare
de utilitate publică de interes
județean (apă, transport etc.)

Gestionează construirea și
administrarea de locuințe sociale

Coordonează dezvoltarea rurală
a județului

De asemenea, pentru livrarea unor servicii publice (precum furnizarea apei
curente, transportul local sau gestionarea deșeurilor) întâlnim în practică asocieri între mai multe unități administrativ-teritoriale în așa numite asociații de
dezvoltare intercomunitară. Astfel este posibil, spre exemplu, ca Societatea
de Transport București să aibă rute spre zona metropolitană, fiind accesibilă
și cetățenilor din Ilfov. Dacă un anumit serviciu public este furnizat de o asociație de dezvoltare intercomunitară, noi, în calitate de cetățeni, ne adresăm
atât asociației (formată din primării), cât și acestora din urmă.
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La nivel local există și autorități publice deconcentrate, numite popular
reprezentanții ministerelor și autorităților naționale în teritoriu – Inspectoratul Școlar Județean, Direcția pentru Tineret și Sport, Inspectoratul Teritorial
de Muncă, Agenția Județeană de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliție al Județului etc. De regulă, aceste instituții au atribuții de
control, inspecție și monitorizare și urmăresc punerea în aplicare, la nivel local,
a politicilor publice coordonate de ministerul/autoritatea pe care o reprezintă.
Coordonarea acestor deconcentrate cade în sarcina prefectului, reprezentantul Guvernului în teritoriu. Conform Constituției, prefectul reprezintă Guvernul pe plan local și coordoneaza activitatea deconcentratelor.

Tot potrivit Legii fundamentale,
trebuie să reținem faptul că:

1.

Prefecții nu îi subodonează nici pe primarii sau consilierii locali,
nici pe consilierii județeni sau președintele consiliului;

2.

Prefectul se bucură de tutelă administrativă – dacă el consideră că una dintre autoritățile locale a emis un act nelegal, poate
ataca direct acel act în instanță, fără procedură prealabilă. Dacă
prefectul atacă hotărârea/dispoziția, aceasta este suspendată
de drept.

organizarea statului

Cu ce ne pot ajuta alți
actori instituționali
în relația cu
autoritățile locale?
Avocatul Poporului (AvP)
Este o autoritate constituțională care are rolul să se asigure că drepturile cetățenilor sunt respectate. Este numit de Parlament pentru un
mandat de 5 ani și este autonom în activitatea sa. L-am putea numi
mai plastic ca fiind acel demnitar “prieten” al oamenilor, care are rolul
de a “trage de urechi” administrația publică și alte instituții ale statului atunci când ele încalcă drepturile cetățenilor. Spre exemplu, în
toamna lui 2019, Avocatul Poporului s-a autosesizat și a emis o recomandare în cazul unui liceu din Constanța, unde directorul controla
procesul de strângere a fondului școlii. După recomandarea AvP, directorul a fost demis.

parlamentarii
Aceștia sunt cei numiți cel mai adesea „aleșii poporului”, acele persoane pe care o dată la patru ani le votăm să meargă la București
și să voteze legile după care se desfășoară viața noastră de zi cu zi.
Într-un demers civic la nivel local, parlamentarii de circumscripție au
mai degrabă un soft power, ei neputând să cenzureze actele administrației locale. De regulă, cei care sunt în Parlament au și o influență
mai mare, în interiorul partidului, față de primari/consilieri locali. De
asemenea, conform Codului administrativ, un membru al Parlamentului poate participa și lua cuvântul oricând, chiar și neanunțat, la o
ședință de Consiliu local din circumscripția sa.

12

13

C apitolul introducere

II.

INSTRUMENTE DE
IMPLICARE CIVICĂ
Schimbarea lucrurilor în comunitate se poate face prin
intermediul unor instrumente specifice, pe care noi, ca
cetățeni, le avem la dispoziție. O parte din ele vor fi trecute
în revistă în acest capitol.

a. Dialogul în scris cu autoritățile
Fie că vrem să acorde o mai mare finanțare școlilor pentru bunuri și servicii,
în așa fel încât să nu se mai strângă sume informale de la părinți, să asigure
rute accesibile de transport pentru toți cetățenii sau să asigure colectarea selectivă a deșeurilor, mereu când comunicăm cu autoritățile se recomandă să
facem acest lucru în scris. Așa cum spune și vechea zicală “vorba zboară, scrisul
rămâne”.

Care sunt avantajele să ne bazăm în
special pe corespondența în scris?
Autoritățile sunt obligate să ne ofere număr de înregistrare și să ne
răspundă în maximum 30 de zile;
Putem dovedi foarte simplu reaua-credință și lipsa răspunsului;
Lipsa răspunsului în cazul petițiilor scrise constituie abatere disciplinară
pentru funcționarii publici;

Ne este mai simplu să urmărim evoluția demersului nostru.
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(!) Orice petiție adresată autorităților (cerere, reclamație, sesizare, propunere etc.) poate fi depusă în scris la registratură sau prin e-mail, dar trebuie obligatoriu să conțină următoarele elemente, sub sancțiunea clasării:
numele/denumirea petiționarului;
datele de identificare; pentru persoanele fizice: cod numeric personal, seria
și numărul actului de identitate și domiciliul, iar pentru persoanele juridice:
codul de identificare fiscală, sediul și numele reprezentantului legal.
Vă sugerăm să cereți ca răspunsul să fie transmis prin e-mail, indiferent de
forma în care depuneți petiția. Și nu uitați să vă asigurați că primiți număr de
înregistrare.
Cu cât petiția voastră este mai concisă, cu atât șansele unui răspuns satisfăcător sunt mai mari.

Cele trei reguli de aur
pentru o petiție concisă sunt:
prezentare succintă și coerentă a situației de fapt, dacă este cazul;
temeiul legal al solicitării voastre (e.g. conform art. 82 din Legea educației
naționale nr. 1/2011, în cazul în care solicitarea este de a acorda burse școlare);
solicitări cât mai clare și punctuale, sub formă de enumerație de preferat și,
dacă se este cazul, cu termene clare.
Ca la orice alt document scris, este recomandat să aveți un stil unitar: același
font (de preferat Times New Roman 12), spațiere 1,5 și aliniere Justified. De multe
ori, aspectul documentului este la fel de important ca partea de conținut, deoarece spune ceva despre cel care l-a trimis.
Bineînțeles, comunicarea în scris nu exclude întâlnirile față-n-față cu decidenții. Din contră, acestea sunt utile pentru a discuta pe marginea propunerilor sau solicitărilor voastre și a găsi cea mai bună formă de colaborare. Însă, nu
uitați: tot ceea ce vreți să îi spuneți unui decident la o discuție, treceți și pe o
hârtie cu număr de înregistrare.
De altfel, dacă în urma discuției rezultă o propunere, cereți ca ea să fie și în
scris sau să fie anunțată public. În caz contrar, sunt riscuri mari să fie doar vorbe-n vânt cu scopul de a vă face să renunțați la presiune.
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b. Accesul la informații de interes public

Model petiţie
Către,
................ [denumirea autorității/instituției publice] .............................
................ [sediul/adresa de e-mail a autoriății/instituției publice] .....................
..................
Subsemnatul(a) [numele și prenumele persoanei fizice] …., domiciliat(a) în
…. [domiciliul petiționarului]……, în temeiul Ordonanţei nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă aduc la cunoștință
următoarele:
………………………….. [descrierea cât mai precisă și clară a faptelor care sunt
aduse la cunoștința autorităților; dacă este posibil, adăugarea unui temei
legal] …………………………………….
Din situația de fapt expusă mai sus rezultă că este necesar să luați/dispuneți următoarele măsuri: ……………………. [indicarea exactă a doleanțelor
pe care autoritatea ar trebui să le îndeplinească, de exemplu: să interzică ceva, să permită ceva, să construiască sau să repare ceva etc.]
…………………………………………..
Vă solict ca, în termenul legal de maximum 30 de zile, să-mi/să ne comunicați modul de soluționare a petiției și măsurile dispuse. Solicit răspunsul
pe e-mail/prin poștă, la adresa: ....................... [adresa poștală sau de poștă
electronică la care dorești să primești răspunsul].
Data:

Semnătura

Orice stat de drept permite cetățenilor săi să obțină informații publice și
asigură cadrul legal necesar astfel încât aceștia să își exercite acest drept. În
România, FOIA (Freedom of Information Act) este transpusă în Legea 544/2001
a liberului acces la informații de interes public, completată cu normele de aplicare aprobate prin HG 123/2002 și HG 478/2016.
Aceasta prevede că orice persoană poate cere informații de interes public
de la instituțiile statului, dar și faptul că fiecare instituție publică este obligată
să comunice din oficiu, pe site-ul propriu și prin afișare la sediu, o serie de informații publice, precum: organigrama, datele de contact, bugetul, execuția
bugetară, sursele de venit, documentele de strategie proprie, regulamente interne etc.
Orice solicitare de informații publice trebuie să cuprindă denumirea instituției publice căreia îi este adresată petiția, datele de contact ale acesteia, data,
formula de adresare, obiectul, documentele sau informațiile solicitate, modalitatea prin care solicitantul preferă să primească informațiile (adresa de e-mail,
de exemplu), dar și datele de contact ale celui care formulează cererea.

Cererea prin care solicităm informații de interes
public trebuie să aibă următoarea structură:
Către,
................ [denumirea autorității/instituției publice] .............................
................ [sediul/adresa de e-mail autorității/instituției publice] .......................................
Subsemnatul(a) [numele și prenumele persoanei fizice]…., domiciliat(ă) în ….[domiciliul petiționarului]……, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, vă rog să îmi puneți la dispoziție următoarele informații,
însoțite, după caz, de documente doveditoare:
1.
…….
2.
…… [indicarea concretă, cât mai precisă și clară a informațiilor solicitate,
evitându-se termenii/formulările vagi, generice, echivoce, pentru a permite autorității/instituției publice identificarea corespunzătoare a informațiilor care trebuie comunicate]…………………………………….
Vă solicit ca informațiile să îmi fie comunicate prin e-mail/poștă la următoarea
adresă: ……………….. [adresa poștală sau de poștă electronică la care dorești să primești răspunsul].
Data:
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După redactarea cererii, care poate fi pur și simplu trimisă direct ca text către
adresa de e-mail oficială a respectivei instituții (de obicei se folosește adresa
registraturii dacă nu există o adresă specială pentru solicitările în baza Legii
544), este necesar să specificați că doriți înregistrarea solicitării și furnizarea
numărului de înregistrare.
Odată înregistrată cererea în registru și eliberat numărul de înregistrare, începe să curgă termenul legal în care instituția este obligată să răspundă în
scris: 10 zile sau, după caz, în cel mult de 30 de zile. În cazul în care durata va fi
de 30 de zile, instituția este obligată să te înștiințeze în scris că informațiile nu
pot fi furnizate în termenul minimal de 10 zile.
În cazul în care trimiteți o solicitare cu un document atașat, recomandăm să
folosiți următorul mesaj în e-mail-ul adresat instituției publice, cu titlul „solicitare de informații publice (Legea 544/2001)”:
Bună ziua,
Vă rog să primiți și să îmi furnizați un număr de înregistrare pentru prezenta cerere de solicitare a unor informații de interes public, formulată în
baza Legii 544/2001. Documentul este atașat acestui e-mail.
Prin prezentul mesaj, îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal.
Vă mulțumesc,
În cazul lipsei răspunsului sau în cazul primirii unui răspuns nesatisfăcător,
incomplet, evaziv, te încurajăm să trimiți o reclamație administrativă în care
să explici conducerii instituției vizate că dreptul tău de acces la informații publice a fost încălcat sau, în primă fază, să contactezi în scris instituția pentru
a o soma să respecte legea, formulând voalat amenințarea cu acționarea în
judecată în lipsa unui răspuns. Conform legii, instituțiile care încalcă Legea
nr. 544/2001 pot fi chemate în fața instanței de contencios administrativ cu
o simplă cerere adresată Tribunalului competent la nivel local, procesul fiind
scutit de taxa de timbru. Totuși, pentru a nu ajunge acolo, trebuie să punem
presiune pe instituția publică respectivă adresându-i un ultimatum:
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În data de X, deci în urmă cu peste 30 de zile (termen legal prevăzut de
lege), v-am înaintat la adresa oficială de e-mail a instituției dumneavoastră
o solicitare în baza Legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes
public, înregistrată cu numărul ______________. Din păcate, vă aducem la
cunoștință că, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns
din partea instituției dumneavoastră și (dacă este cazul) nici număr de
înregistrare.
Conform legii, în clipa de față suntem îndreptățiți să vă acționăm în judecată, însă acesta ar fi ultimul lucru pe care am dori să îl facem. Prin
urmare, vă rugăm să ne furnizați informațiile solicitate în termen de maximum 48 de ore. În cazul în care nu vom primi un răspuns, ne rezervăm
dreptul de a acționa în judecată instituția dumneavoastră pentru nefurnizarea informațiilor de interes public în baza Legii 544/2001. Astfel, vă
rugăm să precizați care este stadiul soluționării cererii și când vom primi
exact răspunsul?
Vă mulțumim anticipat!

c. Sesizarea autorităților publice cu rol de
monitorizare și control
Atunci când o autoritate locală sau o altă instituție refuză să își facă datoria
și prin asta provoacă un prejudiciu comunității, poți sesiza alte autorități cu
rol de monitorizare și control, urmând indicațiile de mai sus privind petițiile.
Autoritățile cu rol de monitorizare și control, precum Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pot
aplica amenzi dacă o altă autoritate/instituție refuză să iși exercite obligațiile
prevăzute de lege.
Acest instrument de presiune publică este valabil, de exemplu, și pentru: (1)
primărie și școală – dacă refuză să asigure materialele igienico-sanitare sau (2)
primărie – dacă nu asigură colectarea deșeurilor. Astfel, autoritățile sau instituțiile publice sunt mobilizate să își facă treaba de teama că, în cazul în care refuză, sunt pasibili de amenzi. Amenda, chiar dacă se plătește din bani publici,
se recuperează apoi de la cei vinovați, persoana juridică fiind obligată să facă
acțiune în regres față de persoanele fizice vinovate pentru primirea amenzii.
Dacă, prin acțiunea sau inacțiunea lor, cei în măsură să adopte o decizie
comit o infracțiune, vă îndemnăm să vă adresați organelor abilitate prin: (1) denunț (dacă nu sunteți vătămați în mod direct) sau (2) plângere penală (dacă,
prin conduita lor, vă este adus în mod direct un prejudiciu).
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Vă întrebați oare cum, în lipsa unei pregătiri juridice, putem să ne dăm seama ce fapte sunt infracțiuni? Nimic mai simplu, Codul penal este scris, în mare
parte, într-un limbaj accesibil cetățenilor fără o pregătire juridică de specialitate. Cele mai comune infracțiuni comise de reprezentanții autorităților publice, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt infracțiunile de serviciu (art. 295-309
Cod penal).
Des întâlnită, regăsim infracțiunea de abuz în serviciu (art. 297 Cod penal),
în modalitatea în care, prin neîndeplinirea unui act pe care este obligat să îl
facă sau îndeplinirea lui cu încălcarea legii, funcționarul public vatămă drepturile sau interesele legitime ale unei persoane. Spre exemplu, putem încadra aici: primarul care refuză să plătească bursele aprobate de Consiliul local;
consilierii locali care refuză să aprobe, în mod nejustificat, bugetul spitalului;
primarul care refuză, în mod nejustificat, să dea autorizație pentru reabilitarea
unei clădiri de patrimoniu.

Ce trebuie să conțină denunțul/plângerea
penală?
Conform Codului de procedură penală, denunțul și plângerea penală trebuie să conțină:
Numele, prenume și codul numeric personal al petiționarului;
Descrierea faptei (concret, ce s-a întâmplat – povestea);
Indicarea persoanei care a comis fapta, dacă se cunoaște ( nu este obligatoriu, este suficientă indicarea faptelor);
Dacă există, atașarea probelor (spre exemplu: petițiile și scrisorile trimise
către primărie, în care se cerea respectarea legii; răspunsurile în care autoritatea publică refuză etc.).

d. Contenciosul-administrativ
Consacrat de art. 52 din Constituție, contenciosul-administrativ este acea instituție juridică care, în termeni populari, apără cetățeanul de stat. Reglementat în România prin Legea nr. 554/2004, contenciosul-administrativ asigură
pentru toți cetățenii posibilitatea ca, atunci când se consideră vătămați printr-un act al unei autorități sau refuzul acesteia de a adopta acel act, să se adreseze instanței de contencios-administrativ de la tribunal (dacă autoritatea e
locală/județeană) sau curtea de apel (dacă autoritatea e națională), solicitând
anularea respectivului act (de exemplu, o autorizație de construcție care încalcă regulile privind spațiul verde) sau obligarea emiterii unui act (de exemplu, o
hotărâre de consiliu local privind acordarea burselor elevilor).
Art. 7 din Legea nr. 554/2004 ne arată că, dacă prin acțiunea în contencios
ne dorim anularea unui act, trebuie urmată o procedură prealabilă, și anume:
solicitarea autorității emitente sau celei ierarhic superioare, dacă există (ministerul educației pentru inspectoratul școlar), să anuleze actul. Dacă vorbim de
un act individual, plângerea prealabilă trebuie făcută în 6 luni de la comunicare, iar dacă este normativ nu există un termen limită.

Orice decizie a administraţiei publice locale are efecte
asupra ta, cel care trăiești/muncești/înveți în localitatea
respectivă. Din acest motiv, prin intermediul acestui
ghid ne propunem să oferim informaţii despre cele 3
capitole importante în viața oricărei urbe – educație,
transport, gestionarea deșeurilor – dar și, prin
metode practice, să te învățăm cum te poți implica în
actul decizional.

Pentru amplificarea rezultatelor
și atingerea scopului, recomandăm
promovarea faptului că a fost depusă
o sesizare către autoritățile cu rol de
control/un denunț sau o plângere penală. De multe ori, tăvălugul media
creat în spatele inițiativei poate aduce
mai multe beneficii demersului decât
chiar sesizarea însăși.
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Educația este serviciul public de care depind atât prezentul, cât și
viitorul unei națiuni, progresul societății și calitatea fiind în strânsă
legătură cu sistemul public de învățământ.
Zilnic, aproximativ 7 milioane de cetățeni (elevii, părinții acestora
și cadrele didactice) interacționează cu serviciul public de educație,
într-o formă sau alta.
Așadar, abordarea acestuia în cadrul proiectului Cetățeni activi
pentru servicii publice de calitate nu mai necesită niciun argument. Un serviciu de educație performant, care își atinge menirea, este
unul în care intervenția are loc în mod țintit, abordând simultan calitatea
procesului instructiv-educativ, cât și accesul efectiv la educație.
Astfel, analiza și intervenția noastră vor fi unele comprehensive, axate pe
următorii indicatori:

1.

Asigurarea cheltuielilor pentru investiții în școli,

precum și pentru reparații capitale și consolidări;

2.

Asigurarea pazei unităților de învățământ;

3.

Respectarea dreptului la burse școlare al elevilor;

4.

Accesul la asistență medicală în școli;

5.

Alocarea de subvenții pentru internate și cantine

școlare;

6.

Accesibilizarea edificiilor școlare pentru elevii cu
dizabilități locomotorii.

I.
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ARGUMENT
Asigurarea cheltuielilor pentru
investiții în școli, precum și pentru
reparații capitale și consolidări
Conform art. 105 alin. (2), lit. a) din Legea educației naționale nr.
1/2011, autoritățile publice locale sunt obligate să aloce fonduri pentru cheltuielile cu investiții în școli, precum și cu reparații capitale și consolidări. Grație
descentralizării în educație, edificiile unităților de învățământ se află în proprietatea autorităților locale, astfel încât, inerent, acestea au obligația de a aloca
fonduri pentru gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ.
Prin cheltuielile cu investiții, reparații capitale și consolidări ne referim, printre altele, la: construirea de noi unități de învățământ; modernizări și reparații
în baza materială a școlilor (zugrăviri, achiziționare de mobilier, dotarea laboratoarelor/atelierelor/cabinetelor de specialitate, construirea unei săli de sport
sau a grupurilor sanitare în interiorul clădirii); reabilitarea clădirilor vechi; eficientizarea termică/enegetică a școlilor.

Respectarea dreptului la
burse școlare al elevilor
Consacrat chiar la nivelul Constituției României, dreptul la burse școlare este
reglementat de art. 82 și art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Conform acestora, consiliul local este obligat ca anual: (i) să
adopte o hotărâre pentru aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevi și (ii) să aloce bani în bugetul unității administrativ-teritoriale, pentru
plata celor patru tipuri de bursă școlară: performanță, merit, studiu și ajutor
social.
Acordarea burselor nu este o competență exclusivă a autorităților locale,
dat fiind faptul că numărul trebuie stabilit raportat la criteriile generale de
acordare a burselor școlare (aprobate prin OMECTS nr. 5576/2011), iar cuantumul trebuie să respecte valoarea minimă stabilită prin hotărâre de guvern,
conform art. 82, alin. (1^1) din Legea educației.
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Criteriile de acordare a burselor școlare sunt:
Bursa de performanță:
locul I, II sau III la fazele naționale ale olimpiadelor/concursurilor școlare
organizate sau recunoscute de minister, precum și calificarea în loturile de
pregătire ale fazelor internaționale ale concursurilor/olimpiadelor.

Bursa de merit – criterii alternative:
media generală minimum 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior
sau în semestrul anterior, pentru clasele a V-a și a IX-a;
locul I, II sau III la fazele județene ale olimpiadelor/concursurilor școlare
organizate sau recunoscute de minister.

Bursa de studiu – criterii cumulative:
media generală minimum 7 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior sau
în semestrul anterior, pentru clasele a V-a și a IX-a;
media venitului lunar pe cap de membru familie, în ultimele 3 (trei) luni
față de momentul când începe să se acorde bursa, să nu fie mai mare
decât salariul minim pe economie – 1.386 de lei la momentul elaborării
prezentului ghid (august 2021).

Bursa de ajutor social

– criterii alternative, cu obligativitatea notei 10 la purtare:
orfani de unul sau ambii părinții;
suferinzi de una dintre afecțiunile prevăzute în ordinul de ministru:
bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe
renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul
HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate,
fibroză chistică sau alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale
unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare;
elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu
au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de
domiciliu;
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elevi din familii cu un venit lunar pe membru de familie, în ultimele 12
luni, mai mic decât jumătate din salariul minim pe economie (693 de lei la
momentul elaborării prezentului ghid) și care nu dețin terenuri agricole pe
o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șeș, sau 40.000
mp, în zonele montane.

Asigurarea pazei unităților de învățământ
Orice elev își dorește să învețe într-un climat de siguranță, cum, de altfel,
părinții vor să știe că nimeni nu poate veni să îi facă rău copilului său atunci
când este la școală. Asigurarea pazei unităților de învățământ este, de asemenea, în sarcina autorităților publice locale, fie că vorbim de pază umană, fie că
vorbim de supravegherea video.
În acest sens, Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede, la art. 105 alin. (2),
lit. i), obligația autorităților locale de a aloca bani pentru asigurarea securității
și sănătății în muncă a elevilor și profesorilor. De asemenea, conform art. 4 alin.
(1) din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ,
consiliile locale trebuie să aloce bani pentru securizarea clădirilor și alte măsuri
de creștere a siguranței în mediul școlar.

Accesul la asistență medicală în școli
Conform art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, imobilele cabinetelor medicale școlare
și ale cabinetelor dentare școlare se află în proprietatea administrației publice
locale, acestea având obligația, conform art. 21 din același act normativ, de a
asigura fondurile necesare pentru bunurile și serviciile necesare funcționării,
precum și pentru înființarea de noi cabinete, acolo unde acestea nu există.

Alocarea de subvenții
pentru internate și cantine
Dacă am văzut mai sus că autoritățile locale sunt responsabile, spre exemplu, de construirea de internate și cantine pentru unitățile de învățământ de
pe raza localității, observăm că legea prevede pentru acestea, în mod expres, și
obligația de a asigura funcționarea acestor servicii de cazare / servire a mesei
pentru elevi. Conform art. 105 alin. (2), lit. b), autoritățile publice locale au obligația de a prinde bani în buget pentru subvenționarea funcționării internatelor
și cantinelor unităților de învățământ.
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Accesibilizarea edificiilor școlare
pentru elevii cu dizabilități locomotorii
Degeaba este asigurat, pe hârtie, accesul la educație al elevilor, dacă nu
există mijloace concrete de asigurare a egalității de șanse și pentru elevii cu
dizabilități. În acest sens, o modalitate simplă, dar extrem de utilă, este accesibilizarea edificiilor școlare cu rampe pentru elevii care suferă de dizabilități
locomotorii.
Conform art. 62 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, intrările în toate clădirile de utilitate publică, așadar inclusiv unitățile de învățământ, trebuie să fie adaptate pentru a
permite accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. Norma citată prevede
și titularul obligației de a realiza adaptarea, și anume autoritățile administrației
publice locale, care trebuie să suporte toate costurile necesare.
După cum putem observa, în cazul tuturor celor șase indicatori de mai sus,
obligațiile se află în sarcina autorităților administrației publice locale. Lipsa de
acțiune și interes a acestora, precum și sub-finanțarea domeniilor de acțiune
enumerate, duc la perpetuarea unei practici nelegale, imorale și care stimulează corupția – flagelul fondului școlii. După cum vom vedea mai jos, serviciul
public de educație este finanțat de noi toți prin plata de impozite la bugetul de
stat și la bugetul local. Astfel, atunci când se colectează informal sume de bani
de la elevi și părinți, asistăm, în realitate, la o dublă-cotizație pentru funcționarea serviciului public de educație.

II.

legislație relevantă

LEGISLAțIE
RELEVANTĂ
Deși legislația în domeniul educației este stufoasă și greoaie pe alocuri, sunt anumite acte normative care compun
un must-read pentru orice activist care vrea să schimbe în
bine serviciul public de educație de la el din comunitate:
1. Legea educației naționale nr. 1/2011 – titlurile I și II;
2. Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
3. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevi;
4. Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014 privind Metodolo-

gia-cadru de funcționare a consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar;

5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1456/2020 privind aprobarea Normelor
de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.
Însă, după cum putem observa, găsim aspecte referitoare la serviciul public de educație și în alte acte normative, care, la o primă vedere, am fi tentați
să spunem că nu au legatură cu subiectul.
Bineînțeles, nimeni nu poate ști toate legile pe de rost (și nici nu este recomandat), așa că soluția este să știm unde să căutăm. Atunci când dorim să
vedem cum și unde este reglementat un anume subiect, Google-ul și niște
cuvinte cheie sunt tot ceea ce ne trebuie. Iar pentru a ne asigura că citim
legea actualizată, avem la dispoziție portalul www.legislatie.just.ro – pus gratuit la dispoziție de Ministerul Justiției.
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CUM ESTE ORGANIZAT
SERVICIUL PUBLIC DE
EDUCAȚIE?
În percepția publică s-a încetățenit, în mod eronat, faptul
că toate școlile se află în subordinea Ministerului Educației,
care coordonează totul de la centru, cu o mână de fier.

De la mijlocul anilor 2000, în România a început (deși este în prezent blocat)
procesul de descentralizare a educației – adică, transferare a atribuțiilor cât
mai aproape de cei care sunt afectați zilnic de acea decizie. Codul administrativ confirmă și el acest lucru, plasând educația în categoria serviciilor publice
de interes local, gestionate de autoritățile administrației locale – primar și consiliul local.
Mai precis, clădirea, dotările, consumabilele și în general toată baza materială intră în responsabilitatea autorităților locale, în timp ce partea metodică
educațională și de personal didactic este gestionată de Ministerul Educației
Naționale prin inspectoratele școlare din teritoriu.
Inspectoratele școlare județene sunt brațul ministerului la nivel
județean și au, conform art. 95 din Legea educației naționale nr. 1/2011, printre
altele, atribuții legate de:
aplicarea politicilor și strategiilor ministerului;
controlarea aplicării legii și monitorizarea calității actului de educație;
asigurarea și monitorizarea participării elevilor la cursuri, alături de
autoritățile locale;

cum este organizat serviciul public de educație
În teorie, dacă o primărie refuză să acorde burse școlare sau bani pentru investiții în școli, inspectoratul școlar trebuie să intervină și să îi solicite să respecte legea. Acest lucru, ca regulă, nu se întâmplă, din păcate.
Conform unui raport elaborat de Societatea Academică din România
în vara lui 2019, doar cinci ISJ-uri din 42 au monitorizat în anul școlar 2019-2020
modul în care primăriile alocă bani pentru educație (finanțarea complementară): Bacău, Călărași, Mehedinți, Olt, Sălaj. Așa că, vă recomandăm ca, în activitatea de la nivel local, să nu uitați să cereți și inspectoratelor școlare să își
facă treaba. O atitudine proactivă din partea acestora poate aduce beneficii
miilor de elevi din comunitățile sărace, unde primăriile refuză să investească
în educație.

Ce rol au autoritățile locale atunci când
vorbim de serviciul public de educație?
Foarte pe scurt, am putea spune că… cel mai important. Așa cum am
menționat și mai sus, școala privită ca edificiu (clădirea unității de învățământ)
se află în proprietatea autorităților locale. Astfel, acestea sunt cele care trebuie
să asigure banii necesari pentru ca școala să fie modernă, cu o bază materială
adecvată. Lipsa dotărilor din laboratoare, grupul sanitar în curte sau tavanul
care pică pe elevi – toate acestea sunt din cauza subfinanțării și lipsei de implicare a autorităților locale.
După cum am văzut încă de la început, toți indicatorii asupra cărora ne vom
apleca în cadrul proiectului Cetățeni activi pentru servicii publice
de calitate se află în gestiunea autorităților locale. Conform Codului administrativ și altor acte normative, în mod concret, atribuțiile administrației
publice locale raportate la sistemul de învățământ sunt, printre altele:
aprobă bugetul unității de învățământ, parte integrantă din bugetul
unității administrative-teritoriale;
stabilește cadrul de funcționare a serviciului public de educație;

coordonarea examenelor naționale și a procesului de admitere la liceu;

încheie contract de management educațional cu directorul unității de
învățământ și monitorizează gestionarea banilor publici;

medierea conflictelor apărute între școli și autoritățile publice locale;

participă la luarea deciziilor, prin delegații din Consiliul de administrație;

elaborarea și publicarea anuală a unui raport privind starea educației.

aprobă rețeaua școlară.
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Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, el fiind cel care
conduce la nivelul județului “brațele” ministerelor (e.g. inspectoratul școlar județean, inspectoratul de poliție etc.). De asemenea, prefectul exercită tutela
administrativă, adică se asigură că autoritățile locale respectă legea. Spre exemplu, putem apela la prefect atunci când în localitatea X primarul și Consiliul Local refuză să acorde burse sau bani pentru investiții în școli. Acesta le
poate, de asemenea, ataca bugetul în instanță dacă nu își respectă obligațiile
de finanțare a educației.
Dar, în mod concret, cine conduce școala? Orice școală cu personalitate
juridică (minimum 300 de elevi) este condusă de un Consiliu de administrație
(deliberativul instituției) și un director (executivul instituției). Deși din Consiliul de administrație (CA) fac parte mai multe categorii de membri, de multe
ori directorul ajunge să îl transforme într-o anexă a sa, subjugată și lipsită de
putere efectivă, de cele mai multe ori atunci când membrii CA nu se asigură de
respectarea transparenței și a normelor metodologice.

Din CA fac parte reprezentanții profesorilor, ai autorităților locale (consilieri locali și un reprezentant al primarului), ai părinților și un reprezentant al
elevilor, în cazul liceelor. În cazul unităților de învățământ profesionale sau
tehnice, din CA fac parte și reprezentanții firmelor partenere școlii. Directorul
școlii face și el parte din Consiliul de Administrație, fiind membru de drept din
numărul de locuri rezervat profesorilor.
Rolul Consiliului de administrație este unul deosebit de important, aici
fiind luate deciziile privind modul de cheltuire a banilor destinați școlii, prioritățile de investiții sau câți bani să fie ceruți autorităților locale.
Pentru că nu vor să supere conducerea politică sau pentru că nu vor să își
bată capul, unii directori refuză să ceară suplimentarea bugetului și preferă să
solicite bani prin fondul școlii. Locul unde poate fi schimbat acest lucru este
chiar Consiliul de administrație al școlii.
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IV.

cum este finanțat serviciul public de educație

CUM ESTE finanțat
SERVICIUL PUBLIC DE
EDUCAȚIE?
Finanțarea școlilor este un subiect amplu și alambicat.
Ce trebuie să reținem este că atribuțiile sunt partajate
între bugetul de stat și bugetul local.

De la bugetul de stat vin banii pentru cheltuielile cu salariile, formarea profesională a profesorilor, evaluarea periodică a elevilor și cheltuieli de natura celor
cu bunuri și servicii (electricitate, căldură, apă, cretă, markere etc.). Acești bani
ajung la școală prin ceea ce se numesc costurile standard per elev: unul pentru
salarii și al doilea pentru bunuri și servicii, cheltuielile cu formarea profesională
și evaluarea periodică. Valoarea scăzută a celui de-al doilea este motivul pentru
care în multe instituții de învățământ există flagelul numit fondul școlii:
părinți care din buzunarul propriu acoperă lipsa dotărilor și resurselor necesare
din școală.
Bugetul se aprobă anual prin Hotărâre de Guvern și variază de la cel mai
scăzut la cel mai mare doar cu aprox. 100 de lei, valoarea fiind mai mare sau
mai mică doar în funcție de criteriul grădiniță și școală primară vs. gimnaziu și
liceu, precum și de zona geografică în care se află (cât costă să încălzești școala?). În acest moment, statul român alocă la fel de puțini bani pentru elevii de
la teoretic, vocațional sau tehnologic, deși nevoile lor sunt diferite.

(!) Începând cu decembrie 2013, primăriile trebuie să suplinească nevoile școlilor în materie de bunuri și servicii, dacă finanțarea de bază nu este
îndestulătoare - art. 105, alin. (2), lit. l) din legea educației. Pentru ca finanțarea de bază să crească este nevoie de un demers la nivel național.
Însă, tu poți face ceva, dacă vrei ca școala ta să schimbe mobilierul, să
doteze laboratoarele, să nu vă mai ceară bani pentru fondul școlii sau să
asigure săpun la baie: cere-i directorului să solicite primăriei bani pentru
bunuri și servicii și militați împreună ca în Consiliul Local să fie aprobată
modificarea la buget.
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Trebuie să reținem că este eronat să cerem bani de la centru pentru absolut
orice. Începând cu anul 2006, autoritățile locale au un rol foarte important în
ceea ce înseamnă finanțarea școlilor și liceelor.

Ce trebuie să știi ca părinte sau elev despre
aceste cheltuieli neoficiale care îți sunt
impuse în sistemul de învățământ gratuit:

Fie că vorbim de cheltuieli ce țin de clădire (investiții, reparații, consolidări
- e.g. dotarea laboratoarelor, construirea unei săli de sport sau a unor grupuri
sanitare în interior), de funcționarea cantinelor și internatelor, burse și transport în comun redus pentru elevi sau organizarea de concursuri și alte activități extrașcolare, obligația de finanțare aparține consiliilor locale din comuna,
orașul sau municipiul unde funcționează școala.

Conform reglementărilor în vigoare, este interzisă implicarea elevilor
și a personalului unității de învățământ (profesori, personal auxiliar) în
colectarea și gestionarea fondurilor strânse de Consiliul Reprezentativ al
Părinților/asociația de părinți. Acest fapt constituie abatere disciplinară și
poate fi sancționat;

(!) Un argument principal al școlilor este că banii pentru finanțarea com-

plementară trebuie să vină “de la stat” prin sumele defalcate din taxa pe
valoare adăugată. Parțial adevărat, parțial fals. Legea educației spune la
art. 105, alin. (2) că finanțarea complementară se asigură din bugetele
locale și din sumele defalcate de la bugetul de stat. Lipsa banilor de la
centru nu poate fi invocată de către primării ca o excepție de neexecutare
a propriilor obligații, deoarece banii trebuie să vină în egală măsură de la
București și din bugetul local.

Cel mai bun moment să cerem autorităților locale să își respecte obligațiile de finanțare este
atunci când bugetul pentru anul următor se
pregătește, în toamna fiecărui an. Dar, nu numai.
Fiecare unitate administrativ-teritorială își rectifică
la fiecare trei luni bugetul, uneori și mai des.
Așa că, nu există un anume moment cert pentru
a cere primăriilor să acorde bani educației din comune, orașe și municipii. Mai mult decât atât, dacă
își încalcă o obligație legală (e.g. nu acordă burse
școlare), sunt de drept în întârziere și obligați să intre în legalitate de îndată.
De multe ori, pentru a suplini lipsa banilor de la
buget, directorii aleg să ceară fondul școlii, în loc
să se adreseze autorităților locale pentru majorarea bugetului destinat școlii.
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Este complet interzis să fie colectate fonduri de protocol pentru organizarea examenelor, precum Evaluarea Națională sau Bacalaureatul. Dacă
acest lucru se întâmplă, avem de-a face cu o tentativă de fraudare;
Niciun elev sau părinte nu poate fi obligat de către școala sau asociația de
părinți să cotizeze la o anumită cheltuială neoficială, precum cele prezentate mai sus. Totodată, este nelegal ca un elev să fie sancționat sau să aibă
parte de un comportament diferențiat pentru că a refuzat să contribuie
la fondul școlii sau să cumpere o culegere. Dacă acest lucru se întâmplă,
avem de-a face cu o discriminare, interzisă de Statutul Elevului, iar
evenimentul trebuie neîntârziat adus în atenția directorului, care este obligat să ia măsuri;
În cazul în care argumentul școlii pentru care solicită bani de la beneficiari este lipsa fondurilor, elevii și părinții pot recomanda directorului să
solicite o suplimentare a bugetului de la Primărie și Consiliul Local. De
asemenea, pot urmări ca, atunci când se întocmește necesarul de cheltuieli al unității de învățământ (de regulă, în luna octombrie a fiecărui an
pentru anul următor), acesta să corespundă cu nevoile reale;
Conform reglementărilor actuale, o școală poate primi în mod legal
donații sau sponsorizări. Dacă ești părinte și dorești să faci un astfel de
gest, poți cere conducerii unității de învățământ să închei un contract de
donație/sponsorizare. Echipa noastră încurajează această metodă, în detrimentul cotizării prin mijloace paralele, precum cel al asociației de părinți,
deoarece școala este obligată să evidențieze acești bani în buget și să îi
cheltuiască în mod transparent, respectând procedurile de achiziție publică.
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V.

cum te poți implica ?

CUM TE POȚI IMPLICA?
Ca elev...

Ești elev și vrei să muți munții din loc la tine în școală sau să
influențezi deciziile luate la nivel local/național cu privire la
serviciul public de educație? Uite câteva idei despre cum
te poți implica:
Candidează la tine în școală, la nivel gimanzial sau liceal, pentru o funcție
în Consiliul Școlar al Elevilor. Mandatul este de doi ani, iar, de regulă, alegerile
au loc în luna octombrie a fiecărui an. Pentru mai multe detalii, îi poți căuta pe cei care acum sunt în conducerea consiliului din unitatea ta școlară.
E bine să știi că, dacă ocupi funcția de președinte al Consiliului Școlar al
Elevilor, automat vei deveni membru al Consiliului Județean al Elevilor.
Conform regulilor stabilite de Ministerul Educației, niciun profesor nu se
poate implica în organizarea alegerilor, iar dreptul de a candida nu îți poate
fi limitat.
Dacă ai peste 14 ani, înscrie-te într-o asociație de elevi. Asociațiile reprezentative ale elevilor sunt organizații independente, cu personalitate juridică, care promovează și apără drepturile și interesele legitime ale elevilor.
Dintr-o asociație de elevi poate face parte orice elev, fără limitare. În acest
moment, în România există asociații de elevi în Constanța, Bacău, Vâlcea,
Maramureș și regiunea București-Ilfov.
Simți că vrei schimbi educația din județul tău, dar nu există încă o asociație de elevi acolo? Vestea bună e că o poți înființa chiar tu, alături de
minimum alți 2 colegi. Fie că ești deja elev reprezentant și vrei să înființezi
o organizație cu personalitate juridică, fie că ești doar un elev dornic de implicare, scrie-ne la adresa office@sar.org.ro și noi te vom ajuta să pui bazele
unei astfel de asociații în județul tău.
Cel mai important organ de conducere al școlii este, așa cum am văzut,
Consiliul de administrație. Ai peste 18 ani? Nu mai sta pe gânduri și candidează pentru a îți reprezenta colegii în organul care ia principalele decizii
din viața unității de învățământ.
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Dar, totuși, ce instrumente concrete ai pentru a
te implica, ca elev, în monitorizarea și creșterea
calității serviciului public de educație?
Ca elev reprezentant la nivel școlar/județean sau doar ca elev interesat
de viața școlii, poți transmite cereri prin care soliciți informații de interes
public sau memorii în care îți exprimi dezacordul cu anumite decizii/propui
modificarea unui regulament sau a unei situații de fapt către conducerea
școlii, inspectoratul școlar, primărie sau Consiliul Local, minister, guvern sau
orice altă autoritate. Instituțiile sunt obligate să îți înregistreze documentul și să îți răspundă în termen de maximum 30 de zile. Dacă nu primești
răspuns sau ai o experiență nefericită cu funcționarii autorităților, ne poți
scrie povestea ta și te vom ajuta.

Ai constatat că autoritățile locale sunt obligate să aibă o anumită conduită (să acorde burse, să asigure fonduri pentru cabinetele medicale școlare etc.), iar acestea refuză? Trimite solicitări, cere informații de interes
public cu privire la tema aceasta, organizează dezbateri și evenimente de
presiune publică. In final, dacă tot refuză să își exercite obligația prevăzută
de lege, îi poți acționa în instanță pentru a îi obliga să își facă treaba.

Dacă un regulament/hotărâre de consiliu local/ordin de ministru urmează să fie adoptat, iar acesta te afectează pe tine și colegii tăi, poți cere
autorității să organizeze o dezbatere publică pe marginea acestuia, în care
să îți exprimi punctul de vedere/sugestiile, în baza Legii 52/2003. Acest lucru l-ai putea face chiar și la nivelul școlii, legat de regulamentul intern.

Dacă totuși un astfel de regulament/ordin de ministru a fost adoptat și
tu consideri că el încalcă alte acte normative superioare, precum Legea educației, Codul civil sau Constituția României, te poți adresa instanței pentru a cere anularea lui. Pentru a vedea cum se face acest lucru, poți căuta
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Dacă ești de părere că îți
putem da o mână de ajutor, nu ezita să ne contactezi.
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Și protestul poate fi utilizat ca o formă prin care tu și colegii tăi să vă
exprimați nemulțumirile față de o decizie luată de autorități/conducerea
școlii. E bine să știi că, dacă protestul are loc în școală, nu poate perturba
orele de curs, iar în cazul în care doriți să organizați un marș prin oraș, trebuie să înștiințați Primăria din localitate și să aveți un lider desemnat care
va asigura comunicarea cu autoritățile. Protestele organizate în fața sau în
interiorul unei instituții publice (Primărie, Prefectură, inspectoratul școlar,
unitatea de învățământ etc.) pot fi spontane și nu necesită o notificare prealabilă.

Pe bună dreptate, mass-media este considerată a patra putere în stat.
Așa că, nu ezita să utilizezi acest instrument. În școala, localitatea ta are
loc o nedreptate, o încălcare a legii? Ai început un demers pentru a obține
respectarea drepturilor colegilor tăi? Ești victima unui abuz din partea
conducerii școlii? Dă de veste presei din localitatea ta. Acest lucru va pune
presiune pe școală/autorități să înceteze abuzurile sau să rezolve mai rapid
problema sesizată.

(!) Atunci când autoritățile locale
nu își fac treaba, de cele mai multe
ori, elevii și părinții se substituie lor și,
prin plata fondului școlii, achită acele
obligații financiare care ar fi de fapt în
sarcina administrației publice locale.
Refuză să plătești fondul școlii, iar
împreună cu ceilalți elevi și părinți trimite un memoriu către primar și consiliul local, cerându-le să suplimenteze bugetul destinat educației.
Dacă directorul sau alți
profesori vă cer să plătiți
fondul școlii, refuzați
și sesizați acest lucru
către inspectoratul școlar
județean.
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Ca părinte…
Orice părinte este direct interesat ca serviciul public de
educație să fie unul de calitate, în fond, acesta fiind responsabil de viitorul copilului său. Bineînțeles, și ca părinte
poți face majoritatea lucrurilor mai sus menționate, însă
avem și o serie de alte idei:
Să te implici în Consiliul reprezentativ al părinților, care reunește câte un
reprezentant al fiecărei clase;

Să înființezi sau să faci parte din asociații de părinți la nivel de școală, la
nivel local sau, de ce nu, la nivel național;

Să ceri toate informațiile de interes public de la școală și autoritățile locale, asigurându-te astfel că autoritățile respectă drepturile elevilor și obligațiile impuse de lege;

Să sprijini acțiunile organizațiilor de elevi: cu un sfat, o vorbă bună sau
redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit;

Refuză să plătești fondul școlii! Acest flagel nu face decât să încurajeze sub-finanțarea și proasta gestionare a serviciului public de educație.
Orice părinte își dorește ce e mai bun pentru copilul său, dar fondul școlii
nu este o soluție, ci o adâncire a problemei. Refuză să plătești și, în schimb,
coalizează-i pe ceilalți părinți pentru a scrie un memoriu către autoritățile
locale, cerându-le să suplimenteze bugetul destinat școlii.
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Ca profesor…
Un profesor dedicat, care încurajează și susține implicarea elevilor, poate fi cu adevărat motorul schimbării în
comunitate. Dacă ești profesor și vrei să contribui la îmbunătățirea serviciului public de educație, noi îți sugerăm
să:
Candidezi pentru un loc de membru în Consiliul de administrație al școlii;

Soliciți, trimestrial, rapoarte de la conducerea unității școlare privind
modul de gestionare a banilor din buget;

Soliciți respectarea regulilor de transparență decizională și acces la informații de interes public, anume: publicarea pe site a bugetului, execuției
bugetare, regulamentului intern etc;

Comunici activ cu elevii și părinții, consultându-i cu privire la problemele
ce vizează întreaga comunitate școlară;

Realizezi referat de necesitate către secretariat, pentru toate materialele
de care ai nevoie în cadrului procesului instructiv-educativ;

Refuzi și să descurajezi colectarea fondului școlii – în schimb, te poți alătura demersurilor elevilor și părinților de solicitare către autoritățile locale a
creșterii bugetului școlii.
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VI.

exemple de bună practică

EXEMPLE DE BUNĂ
PRACTICĂ
Haiducia nu face casă bună cu implicarea în comunitate,
așa că mai jos poți găsi câteva exemple de bună practică
ale unor cetățeni care au decis că nu se mai poate, au spus
STOP și au decis să contribuie la schimbarea în bine a serviciului public de educație din comunitatea lor:

01

Școli curate – 30 de milioane de euro în
plus la bugetul educației din cinci județe

În perioada noiembrie 2019-iunie 2021, Societatea
Academică din România a derulat a doua ediție a
proiectului Școli curate, în parteneriat cu Asociația
Elevilor din Constanța. Școli curate a urmărit, în ultimele 18 luni, îmbunătățirea gradului de finanțare
și bună guvernare a educației în cinci județe de intervenție: Bacău, Cluj, Mureș, Timiș și Vâlcea.
În mod concret, prin Școli curate, Societatea
Academică din România și-a propus creșterea
numărului de administrații locale care respectă
dreptul elevilor la burse școlare (prevăzut de art. 82
din Legea educației naționale), precum și creșterea
sumei globale pe care unitățile administrativ-teritoriale din cele cinci județe o alocă pentru finanțarea investițiilor în școli și a cheltuielilor cu reparații
capitale/consolidări - obligație prevăzută de art. 105
alin. (2) din Legea educației.

06
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Cu ajutorul unor elevi harnici, puși pe treabă,
dornici să lupte pentru drepturile lor, echipa
Școli curate a obținut următoarele rezultate:
creșterea numărului de administrații locale care respectă dreptul la burse
al elevilor, de la 56 (12,06%) la 322 (69,39%), dintr-un total de 464 de unități administrativ-teritoriale implicate în proiect;
110 unități administrativ-teritoriale, care în anul 2020 nu au alocat niciun
leu pentru investiții în școli și cheltuieli cu reparații capitale/consolidări, au
prevăzut astfel de sume în bugetul pe anul 2021, intrând astfel în legalitate;
majorarea bugetului cumulat pentru investiții în școli și cheltuieli cu reparații capitale/consolidări în cele cinci județe, de la aprox. 410 milioane lei la
aprox. 554 milioane lei (creștere de 35,6%), ceea ce se traduce în 144 milioane
de lei (aprox. 30 de milioane de euro) alocați suplimentar de către autoritățile
locale în 2021, față de 2020, pentru serviciul public de educație din cele cinci
județe.
Filosofia schimbării s-a axat pe principiul bulgărelui de zăpadă și împuternicirea comunităților
locale de elevi. Având în centrul său, în principal,
dorința de responsabilizare a autorităților cu rol de
monitorizare și control – prefectul și inspectoratul
școlar județean, Școli curate a scos aceste două instituții din amorțire.
După memorii, dezbateri și întâlniri, ambele deconcentrate și-au dus la îndeplinire atribuțiile și au
cerut autorităților locale să își respecte obligațiile
prevăzute de lege. Rezultatele de mai sus au fost
obținute și grație: întâlnirilor locale cu primarii
(peste 80, cumulat în cele cinci județe), dezbaterilor publice organizate, meselor rotunde, presiunii
publice din mediul online și, mai ales, promovării
conceptului de politici publice bazate pe date – la
începutul și finalul inițiativei a fost realizată o diagnoză, care a mapat gradul și modul în care autoritățile locale își respectă obligațiile prevăzute de
lege.
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02

Asociația Elevilor din Constanța –
elevii își câștigă drepturile în instanță

După ce, în anul 2015, reprezentanții elevilor constănțeni au lansat prima ediție a Indexului accesului la educație – instrument de mapare a modului
în care primarii respectă obligațiile lor față de elevi
și serviciul public de educație, numărul de administrații locale care respectă dreptul elevilor la burse
școlare a crescut vertiginos – de la numai 5 în anul
2015, la 42 în anul 2019, dintr-un total de 70.
Rezultatul se datorează acțiunilor constante de
presiune publică pe primarii din județ, precum și
ale celor de responsabilizare a prefectului – reprezentantul Guvernului în teritoriu, dator să se asigure
de respectarea legii.
Sătui să vadă că încă există primari care refuză să respecte legea, elevii constănțeni au decis în iarna lui 2020 să meargă în instanță – au depus acțiuni
în contencios-administrativ împotriva a 13 primării din Constanța, iar până
în luna august 2021 au câștigat deja 12 procese, unul fiind pierdut din cauza
unei greșeli de interpretare și aflându-se în stare de recurs la Curtea de Apel
Constanța. Niște elevi au dovedit că buna cunoaștere a legii, chiar și la vârste
fragede, poate mișca munții din loc.
Elevii din Constanța ne reamintesc că, atunci când autoritățile ne încalcă un
drept, noi, ca cetățeni, avem dreptul de a ne adresa instanței pentru restabilirea ordinii de drept, fie că vorbim despre anularea unei decizii sau obligarea
autorității la o anumită conduită.

Curajul elevilor constănțeni este inclusiv generator de
practică judiciară, Curtea de Apel Constanța confirmând,
în urma acțiunilor lor, că autoritățile locale nu pot invoca
lipsa fondurilor pentru a executa acele obligații legale pentru care au, de asemenea, îndatorirea de a pune bani suficienți în bugetul local.
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Capitolul
Transport
public

Având în vedere creșterea fără precedent a gradului de mobilitate
din ultima vreme, sunt din ce în ce mai dese problemele produse de
transporturile rutiere, în special în marile aglomerări urbane.
Ambuteiajele, incidentele rutiere, întârzierile sunt efectele modului
de organizare a activităților de transport la nivel de regiune și de
metropolă.
Pentru a putea oferi locuitorilor din zonele urbane o calitate a vieții
apropiată de nivelul Uniunii Europene, problemele generate de sectorul
transporturi trebuie evaluate, analizate și clarificate, utilizând mecanismele oportune și specifice regiunii din care provin. Pentru rezolvarea
acestora trebuie ținut cont de obiectivele principale ale mobilității urbane
durabile: calitatea vieții locuitorilor, accesibilitatea, siguranța, eficiența
economică și calitatea mediului.
Pentru a analiza și evalua calitatea serviciilor de transport se vor lua în
considerare următorii indicatori calitativi și cantitativi:

1.

Calitatea infrastructurii de transport public
(dezvoltare, modernizare, reducere CO2, mediu) la nivel
metropolitan;

2.

Accesibilitatea utilizatorilor la infrastructura
de transport public (capacitate, frecvență, perioadă de
funcționare, acoperire în teritoriu);

3.

Eficiență, siguranță, confort, comoditate și nivel redus
de emisii pentru mijloacele de transport (parcul rulant);

4.

Gradul de satisfacție al utilizatorilor;

5.

Accesibilitatea pentru pasagerii cu dizabilități sau
cu mobilitate redusă (grupuri vulnerabile);

6.

Nivelul de intermodalitate (rutier, feroviar și alte
soluții în funcție de zonă);

7.

Accesul la informații pentru transportul public
(panouri cu mesaje variabile, internet, centrele de servicii
pentru clienţi, aplicații pentru telefon);

8

. Finanțarea serviciului de transport public local
de persoane (subvenții pentru elevi, studenți, grupuri
vulnerabile).

I.

A rgument

ARGUMENT

Transportul este un domeniu cu o funcţie economico-socială foarte importantă, ce constă în realizarea deplasărilor bunurilor şi a oamenilor în spaţiu şi
timp, cu scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii, el
fiind în acelaşi timp un mecanism amplu, viu şi dinamic.
Procesele de transformare radicală a sferelor economice şi sociale, formarea pieţelor de produse şi servicii, începutul integrării ţării în sistemul
economic mondial sunt de neimaginat fără crearea unui sistem de transport fiabil în funcţionare, economic, sigur şi ecologic, orientat spre satisfacerea intereselor cetăţeanului, întreprinzătorului, pieţei şi a întregii societăţi.
Rolul important al serviciului public de transport călători în economia locală/
regională şi realizarea serviciilor sociale, culturale, de sănătate şi economice
importante pentru populaţie dictează necesitatea planificării şi aplicării unor
măsuri complementare şi eficiente în acest domeniu.
În domeniul transportului public de călători, calitatea seviciului este reflectată de percepţia pe care
pasagerii o au asupra performanţelor serviciului de
transport. Indicatorii caracteristici performanţelor
serviciului care descriu aceste percepţii sunt diferiţi
de indicatorii economici utilizaţi de companiile de
transport, dar şi de cei utilizaţi de proiectanţi.
Calitatea serviciilor depinde în mare măsură de
deciziile strategice, tactice şi operative aplicate
în sistemul de transport public, în funcţie de limitele bugetului. Aceste decizii se referă în special la
stabilirea traseelor de transport public, la frecvenţa
şi perioada din zi în care sunt oferite serviciile, la
tipul serviciilor oferite, la timpii de aşteptare şi de
tranzit. Calitatea serviciului este un indicator al succesului unui operator de transport public, ceea ce
are implicaţii directe asupra călătorilor.
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Există o mare diversitate de indicatori în care se reflectă calitatea serviciilor
de transport public.
Aceşti indicatori pot fi introduşi în diferite categorii, astfel:
Accesibilitatea
– indicatori care evaluează accesibilitatea unui potenţial pasager la un
serviciu de transport public, pentru diferite tipuri de deplasări;
Monitorizarea serviciilor
– indicatori care evaluează experienţele pasagerilor care utilizează zilnic
serviciile de transport public;
Durata călătoriei
– indicatori care măsoară durata călătoriei în sistemul de transport public şi
care le compară cu duratele realizate cu alte moduri de transport sau cu o
valoare ideală;
Siguranţă şi securitate
– indicatori care evaluează probabilitatea ca un pasager să fie implicat
într-un accident sau să devină victimă în timp ce utilizează un serviciu de
transport public;
Fiabilitatea
– indicatori ai eficacităţii programului operatorului şi capacitatea acestuia de
a respecta angajamentele asumate prin programele făcute publice;
Caracteristici economice
– indicatori economici ai performanţelor serviciilor de transport public;
Capacitate
– capacitatea operatorilor de a satisface integral cererile adresate sistemului
de transport public în diferite zone şi la diferite momente de timp.
Îmbunătățirea mobilității și, în același timp, reducerea congestionării traficului, a poluării și a accidentelor reprezintă o provocare comună pentru toate
marile orașe. Potrivit Comisiei Europene, congestionarea traficului în zonele
urbane și în jurul acestora reprezintă un cost de aproape 100 de miliarde de
euro în fiecare an, respectiv 1 % din PIB ul Uniunii Europene, acest cost fiind
cauzat de întârzieri și de poluare. În plus, un accident mortal din trei are loc în
zone urbane. Mobilitatea urbană reprezintă 40 % din totalul emisiilor de CO2
generate de transportul rutier și până la 70 % din emisiile de alți poluanți. Zgomotul din zonele urbane este de asemenea o problemă gravă și din ce în ce
mai acută, fiind cauzată în principal de traficul rutier.

50

II.

legislație relevantă

LEGISLAțIE
RELEVANTĂ
La nivel european, Cartea albă privind transporturile 2011
adoptată de Comisia Europeană include un program de
acțiuni care vizează reechilibrarea cotei diferitelor moduri
de transport și dezvoltarea multimodalității, combaterea
congestionării drumurilor și creșterea siguranței pasagerilor și a calității serviciilor, fără a se atinge de dreptul de mișcare.

Documentul strategic de integrare a măsurilor de dezvoltare teritorială din
România este Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030,
plan strategic care traduce într-un plan teritorial Obiectivele și direcțiile de
dezvoltare ale României.
Din cauza condițiilor de siguranță, confort și calitate a serviciilor care sunt
necesare ca standard minim aplicabil în toate țările UE, respectarea drepturilor
pasagerilor reprezintă noi provocări pentru Autoritatea publică locală și Operatorul de transport public. O atenție deosebită este acordată în ultimii ani
furnizării de servicii accesibile persoanelor cu mobilitate redusă. Deoarece,
în majoritatea rețelelor urbane, transportul public oferă servicii bazate pe
vechile vehicule și vechile infrastructuri conceptuale, Autoritatea Națională
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții (ANDPDCA)
efectuează inspecții periodice și impune amenzi operatorilor care nu răspund
reglementărilor. Investițiile în noile generații de vehicule cu podea totală sau
parțială sunt solicitate operatorilor și autorităților locale.
Situația transportului județean de călători a fost incertă în ultimii ani, pe
fondul unor schimbări drastice şi repetate ale legislaţiei. Această stare a fost
generată de nerespectarea legislaţiei în vigoare, care, la rândul său, a dus la
modificări repetate ale legii, generând un cerc vicios.
După ce Parlamentul României a adoptat Legea nr. 328/2018, care menționa
explicit faptul că transportul județean este un serviciu public, căruia i se aplică
Legea nr. 92/2007 și Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Guvernul României, prin
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2019, a decis să schimbe legislația în domeniul transportului județean, într-o încercare de a scoate
acest tip de transport din sfera serviciilor publice.

51

C apitolul T ransport public

Legislația pentru organizarea
transportului de călători județean:

1. Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de
transport feroviar intern de călători, OJ L 354, 23.12.2016;
2. Principalele documente juridice române: Legea 92/2007 privind
transportul public, Legea 51/2006 privind serviciile publice, OUG 77/2014
privind ajutorul de stat;
3. Legea 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;
4.. Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019, pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

Iii.

documente strategice relevante

DOCUMENTE
STRATEGICE
RELEVANTE
La nivel local, Planurile Urbanistice Generale (PUG) sunt
cele mai importante documente strategice, deoarece includ viziunea multianuală a dezvoltării urbane (PUG-ul
face parte din programele de amenajare a teritoriului care
analizează, legiferează și dezvoltă reglementările locale
de planificare urbană pentru teritoriul administrativ al
centrului urban și baza legală pentru implementarea programelor și acțiunilor de dezvoltare).
Diverse alte planuri și strategii includ detalii privind zonele specifice și planul general de investiții:
Amenajarea teritoriului (PATZ);
Strategia pentru zona metropolitană / peri-urbană;
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU).
Un studiu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este inclus
în PUG - pentru o mai bună coordonare a tipologiei transportului în oraș și
în zonele periurbane sau metropolitane (dacă este cazul) cu tipul de dezvoltare planificată pentru sat. Mobilitatea care va reduce consumul de energie și
poluarea și va utiliza mai bine spațiul urban, acum ocupat de automobil, este
privilegiată. Această mobilitate blândă poate deveni realitate prin gândirea
rețelelor interconectate de zone pietonale, a benzilor de biciclete și a transportului public verde.
Planul de Amenajare Teritorială Zonală (PATZ) este pregătit pentru teritorii
grupate într-o zonă cu caracteristici comune, care generează politici teritoriale
regionale în domenii specifice de interes comun (de exemplu, zone periurbane, metropolitane). Strategiile pentru zonele periurbane sau metropolitane
includ o serie de obiective specifice de dezvoltare teritorială (cea mai importantă fiind construirea infrastructurii pentru transport).
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Documentele pot fi întocmite de autoritățile centrale (Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei - MDLPA) sau de autoritățile județene și
sunt valabile până la implementarea strategiei (Legea 350/2001 privind amenajarea teritorială și urbanismul).
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este un document-cheie
al cărui scop este de a oferi o viziune de dezvoltare coerentă pentru municipalități și zonele metropolitane, identificând un portofoliu de proiecte prioritare, susținut în mod ideal de comunitate și finanțat de Uniunea Europeană.
Ca instrument de planificare, SIDU trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare
locală prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernare,
colaborare și implicare comunitară sunt piloni ai dezvoltării și asigură continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare (Legea 350/2001 privind amenajarea teritorială și urbanismul).
Dintre aceste documente, cel mai relevant este Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă (PMUD), acesta cuprinzând problemele de mobilitate ale orașului,
soluții de rezolvare a acestora, viziuni și scenarii, precum și planuri de acțiune.
PMUD este un document strategic și un instrument al politicii de dezvoltare,
având ca principal scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și
agenților economici din orașe și împrejurimile acestora pentru a crește calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficiența economică. Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă asigură punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și
management pentru mobilitatea urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice ale regiunii unde este implementat. Planul include lista măsurilor de optimizare a mobilității pe termen scurt, mediu și lung.

Obiectivele fundamentale ale PMUD sunt:
Accesibilitatea
- asigură punerea la dispoziție pentru toți cetățenii a opțiunilor de transport
care permit accesul la destinații și servicii cheie;

IV.

indicatori calitativi și cantitativi

INDICATORII CALITATIVI
ȘI CANTITATIVI PENTRU
SERVICIILE DE
TRANSPORT PUBLIC
Indicatorii calitativi și cantitativi pentru serviciile de transport public se bazează pe atributele care definesc aceste
servicii.

Indicele de calitate a transportului, din perspectiva Sistemelor inteligente
de transport, se poate identifica prin aplicații/proceduri/sisteme care să contribuie la creşterea calității serviciilor de transport luând în considerare caracteristicile specifice ale acestora.
Indicele de calitate reprezintă “suma“ unui set de atribute ce definesc serviciul de transport pentru o anumită rută şi se axează pe atribute care trebuie
să țină seama de:
starea vehiculului;
resursa umană;

Siguranța și securitatea
- asigură îmbunătățirea siguranței și securității persoanelor și agenților
economici;

posibilitățile de informare – comunicare între sistemul
de transport şi autovehicul;

Mediu
- conduce la reducerea poluării chimice a aerului, a poluării sonore, a emisiilor
de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

factorii externi autovehiculului – mediul în care se
desfăşoară serviciul de transport.

Eficiența economică
- îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;
Calitatea mediului urban
- sporirea calității mediului înconjurător și a designului urban în beneficiul
cetățenilor, economiei și societății.
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Această categorie de atribute este numeroasă pentru că ea depinde de
spațiu, distanțele pe care trebuie să le acopere serviciul de transport. Câteva
atribute sunt clare pentru evidențierea factorilor externi: starea căii de rulare,
distanța care trebuie parcursă, gradul de aglomerare cunoscut pentru anumite tronsoane.
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Indicatorii calitativi și cantitativi pentru
serviciile de transport public sunt:
1. Calitatea infrastructurii de transport public (dezvoltare,
modernizare, reducere CO2, mediu)
la nivel metropolitan. Atributele indicatorului sunt:
a. Rețeaua de transport public ideală
este cea care conține cât mai puține rute, clar definite și funcționale,
cu frecvență cât mai bună.

b. Optimizarea rețelei de rute
o analiză de amploare și o eventuală revizuire a rețelei ar trebui realizată la o dată la 2-3 ani; o analiză continuă a performanței fiecărei rute,
monitorizând încărcarea sa, punctualitatea și problemele în, eficiența
transferului la și de la rută.
c. Dezvoltarea unor zone și gândirea comună a
autorităților și dezvoltatorilor imobiliari
conlucrarea autorităților locale cu dezvoltatorii imobiliari, cu ocazia
planificării oricărui proiect imobiliar de anvergură medie sau mare,
pentru a vedea modul în care funcția sa va fi deservită în mod optim
de rețeaua de transport în comun, respectiv: cum ar putea fi ajustată
rețeaua de transport public pentru a deservi viitoarea dezvoltare; cum
ar putea fi ajustat proiectul dezvoltării pentru a optimiza înglobarea
serviciului de transport public în funcționarea acestuia.

d. Aprobarea oricărei dezvoltări imobiliare, publice
sau private ar trebui condiționată de un studiu sintetic

indicatori calitativi și cantitativi

f. Implementarea unui plan de management al bunurilor
capitale:
existența unui inventar al întregului portofoliu de bunuri
capitale care să conțină date fiabile și la zi;
existența unui proces de evaluare a condiției bunurilor – un
proces sistematic de inspecție și evaluare a condiției bunului;
pregătirea și implementarea unui plan de întreținere – care
specifică activitățile, resursele și orizonturile de timp necesare pentru ca o clasă de bunuri să își atingă obiectivele de
serviciu.
g. Poziționarea și amenajarea stațiilor de transport
public:
spațiul pentru călătorii din stație să fie în afara fluxurilor pietonale, iar trotuarul nu trebuie să se îngusteze în dreptul stației;
accesul în stație să fie comod și confortabil;
călătorii să fie protejați de soare și ploaie, să se simtă în siguranță, să fie informați;
stațiile să fie funcționale pentru toți călătorii (copii, persoane
cu bagaje sau dizabilități etc.);
îmbarcarea și debarcarea să se facă ușor și sigur.

h. Calitatea infrastructurii de acces pietonal.

privind organizarea și optimizarea deservirii cu transport public, eventual parte din studiul de trafic aferent planului urbanistic zonal.
e. Menținerea în stare de bună funcționare a
infrastructurii de transport public:
stații și mobilier urban aferent, autobaze, depouri, echipamente fixe și
mobile de întreținere.
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2. Accesibilitatea utilizatorilor la infrastructura de
transport public (capacitate, frecvență, acoperire în
teritoriu). Atributele indicatorului sunt:
a. Viteza de operare - O viteză de operare cât mai ridicată are
avantaj:
reducerea duratei călătoriei face serviciul de transport public
mai atrăgător, aducând astfel clienți noi și conducând la o
utilizare mai frecventă în rândul clienților existenți;
vitezele mai mari de funcționare înseamnă, de asemenea,
că sunt necesare mai puține vehicule pentru deservirea aceleiași cereri, de vreme ce mărimea parcului de vehicule operaționale este determinată de timpii unei călătorii dus-întors,
scăzând costurile de operare și de investiții;
creșterea previzibilității timpilor de călătorie, ceea ce conduce
la un mai mare grad de respectare a orarului de operare.

indicatori calitativi și cantitativi

c. Integrarea într-o aplicație unică a diverselor servicii
Utilizarea unui sistem de taxare bazat pe o aplicație pentru telefonul
mobil permite integrarea în cadrul acesteia a tuturor serviciilor legate
de sistemul de transportul public:
informare;
planificarea călătoriei;
taxare/ plata parcării;
utilizarea sistemului de bike sharing.
d. Acoperirea în teritoriu
Serviciul de transport public trebuie să deservească zonele urbane
și rurale în funcție de necesitate. Ideal este cazul în care serviciul de
transport metropolitan este asigurat de către un operator unic.

3. Eficiență, siguranță, confort, comoditate și nivel redus
de emisii pentru mijloacele de transport (parcul rulant).
Atributele indicatorului sunt:

b. Punctualitatea (respectarea orarului):
Onorarea față de utilizator a promisiunii implicite făcute de către autoritatea locală că mijlocul de transport public va ajunge într-o stație
dată la ora și minutul planificate este esențială. Punctualitatea este
unul dintre cele mai importante atribute ale transportului public.

a. Calitatea parcului rulant
Autovehiculele utilizate trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță, confort, nivel de poluare, durată de viață, mentenanță eficientă.
Este recomandată utilizarea mijloacelor de transport public electrice,
hibrid-electrice sau alte alternative mai puțin poluante (GNC – gaz
natural comprimat, sau Hidrogen).

b. Menținerea în stare de bună funcționare a
mijloacelor de transport public
Este esențial ca programele de întreținere a materialului rulant să
fie transformate pentru a fi mai degrabă proactive decât reactive,
în scopul asigurării prelungirii duratei de viață utilă a acestora și, de
asemenea, în scopul eficientizării cheltuielilor de capital și de operare/
întreținere pe parcursul unei perioade mai lungi.

c. Siguranța și securitatea călătorilor și a sistemului
de transport public:
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Autovehiculele utilizate trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță, confort, nivel de poluare, durată de viață, mentenanță eficientă.
Este recomandată utilizarea mijloacelor de transport public electrice,
hibrid-electrice sau alte alternative mai puțin poluante (GNC – gaz
natural comprimat,– sau Hidrogen).
securitatea călătorilor în timpul călătoriei;
protecția călătorilor împotriva unor fapte sau comportamente antisociale comise de alte persoane;
securitatea personalului;
securitatea bunurilor sistemului de transport public împotriva distrugerii;
riscul de producere de accidente sau alte pagube rezultate
din neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea
lor defectuoasă de către personalul operatorului.
d. Tehnologia de taxare
Modernizarea sau înlocuirea tehnologiei de taxare trebuie să derive
dintr-o serie de obiective operaționale, respectiv să reflecte o serie de
nevoi, printre care :
să permită implementarea tarifării aferente extinderii în zona
metropolitană sau a noului sistem de tarifare;
să aibă un cost de regie redus, respectiv mai scăzut decât
sistemul de taxare actual;
să fie flexibilă din punctul de vedere al adaptabilității în viitor;
să fie convenabilă pentru călător;
să acopere toate clasele de utilizatori;
să se poată face utilizând instrumente de plată standard
(telefon mobil, card bancar, eventual cash).

indicatori calitativi și cantitativi

4. Gradul de satisfacție al utilizatorilor.
A. Indicatorii de performanță privind efectuarea
transportului public local de persoane prin curse
regulate sunt următorii:
a. Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat
sau a întârziat executarea transportului față de programul de
circulație;
b. Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24
de ore;
c. Numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct.
1 și 2;
d. Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic,
comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;
e. Numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea
transportului, dintre care: numărul de reclamații justificate,
numărul de reclamații rezolvate, numărul de reclamații la
care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;
f. Numărul autovehiculelor atestate pe categorii Euro, raportat la numǎrul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;
g. Vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort
pentru călători;
h. Despăgubirile plătite de operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate
și de mediu privind desfășurarea transportului;
i. Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul
împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;
j. Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat;
k. Indicele de satisfacție a călătorilor (pasagerilor) - ISP.
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B. În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta
indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament-cadru,
aprobați prin hotărâri ale consiliilor județene, consiliilor locale, ale asociațiilor de dezvoltare comunitară sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz.
C. Consiliile județene, consiliile locale, asociațiile de dezvoltare comunitară pot aproba și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate și
oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunităților
locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum
și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.
Gradul de satisfacție a utilizatorilor, sau indicele de satisfacție a călătorilor (pasagerilor) – ISP face diferența între indicatorii medii de evaluare a serviciilor de transport și indicatorii optimi.

5. Accesibilitatea pentru pasagerii cu dizabilități sau
cu mobilitate redusă (grupuri vulnerabile).
Atributele indicatorului sunt:

a. Adecvarea parcului rulant
pentru condiții speciale de
mobilitate:
persoane cu dizabilități, persoane în vârstă,
persoane cu cărucioare, cu bagaje, copii
etc.

b. Adecvarea infrastructurii
pentru condiții speciale de
mobilitate:
persoane cu dizabilități, persoane
în vârstă, persoane cu cărucioare,
cu bagaje, copii etc.
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6. Nivelul de intermodalitate
(rutier, feroviar și alte soluții în funcție de zonă).
Atributele indicatorului sunt:

a. Existența de puncte intermodale
care trebuie să respecte următoarele condiții:
transferul trebuie să fie facil, fără mișcări pe verticală (pasaje
sub sau supraterane) și, ideal, fără a necesita traversarea unor
străzi;
distanța de mers pe jos trebuie să fie minimă, recomandându-se a se investiga amenajarea de puncte de transfer între
peroane;
trebuie să fie echipate cel puțin cu adăposturi (sau copertine), bănci, supraveghere video, informații (inclusiv săgeți
către peroane pentru zonele mai complexe);
ideal și vegetație, sau să fie amenajate ca o piațetă / mic parc;
să fie într-o zonă des circulată pietonal de-a lungul întregii
perioade de operare sau să aibă în imediata vecinătate un
magazin (cafenea etc.) deschis mare parte din timp.

b. Existența parcărilor de tip Park and Ride (P&R)
pentru ca o parcare P&R să aibă succes, este necesară îndeplinirea
simultan a următoarelor condiții:
existența unei rute (de transport public de capacitate
adecvată, cu viteză mare, cu frecvență bună și cu
punctualitate excelentă în operare - tren, metrou ușor,
metrou sau cel puțin autobuz cu cale de rulare dedicată /
benzi dedicate și prioritate la semafoare);
securitate deplină atât a călătorului (pe perioada
transferului) cât și a autoturismelor personale (pe perioada
parcării);
politică de parcare care să facă practic imposibilă parcarea
în zona urbană centrală pe termen mai lung de 2 ore.
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indicatori calitativi și cantitativi

7. Accesul la informații pentru transportul public (panouri
cu mesaje variabile, internet, centrele de servicii pentru
clienţi, aplicații pentru telefon). Atributele indicatorului sunt:
a. Informarea în timp real a călătorilor
Informațiile privind serviciul de transport public prezentate călătorilor
de către autoritatea locală (sau de către operator) trebuie să fie clare,
concise, la zi și cel puțin în limba română și engleză (opțional în limbile maghiară sau germană, dacă este cazul).

b. Informații existente pe site / internet
Harta de operare, hărți detaliate ale fiecărei rute, orele de plecare
pentru fiecare stație de pe fiecare rută (defalcat după zile lucrătoare
/ S / D / vacanțe), informații privind tarifele și modalitățile de plată a
călătoriei, regulamentul de călătorie, regimul contravențiilor, legături
la aplicație (pentru desktop și portabile) privind informarea în timp
real, legături la site-urile altor operatori.

c. Informații existente în stații
Orarul de operare și o hartă a sistemului (marcată cu simbol ”vă aflați
aici”). Acestea pot fi realizate pe simple foi A3 sau A4, protejate cu învelitoare de plastic.
Este esențial ca aceste date să fie
menținute la zi (existând o evidență computerizată privind momentul actualizării informațiilor în
fiecare stație), iar pe documentele
afișate în stații să fie imprimată
și data actualizării. O alternativă
constă în afișarea de coduri QR în
stații (care să conducă la informații
online specifice despre acea stație,
sau despre harta sistemului etc.),
actualizarea informației în teren
nemaifiind necesară.
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d. Afișajul în exteriorul vehiculului
Poziționate frontal și lateral (pe dreapta): indicativul (numărul) și descrierea rutei. Direcția de deplasare va fi indicată corespunzător pentru fiecare semicursă, prin ordonarea corectă a capetelor. Poziționate
posterior: indicativul rutei (pentru călătorii care vin din spatele vehiculului când acesta este deja oprit în stație).

e. Afișajul în interiorul vehiculului
Afișaj electronic privind cel puțin stația care urmează și dacă este facultativă (necesită comandă de oprire); ideal de prezentat pe o schemă
liniarizată (conținând toate stațiile) poziția vehiculului, iar deasupra
punctelor care reprezintă stațiile numele acestora și timpul estimat
în minute de sosire până la fiecare; de asemenea pot fi incluse informațiile privind transferul către alte rute sau sisteme de TP. Informarea
sonoră, dacă există, trebuie să fie discretă, concisă și plăcută – aceasta poate să conțină numele stației care urmează (prefixul ”urmează
stația” este subînțeles și ar trebui eliminat) și eventualele posibilități
de transfer (la stațiile mai importante).

f. Existența unei aplicații a operatorului de transport
public
Aplicația este mult mai orientată pe transportul în comun, în fapt fiind o platformă de MaaS (mobility as a service), ce poate include și
alte opțiuni (bike sharing – inclusiv date despre biciclete disponibile la
diverse stații de închiriere, Uber, car-sharing etc.).
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8. Finanțarea serviciului de transport public local de
persoane (subvenții pentru elevi, studenți, grupuri
vulnerabile). Atributele indicatorului sunt:
a. Acordarea de facilități la transportul public,
obligatorii a fi acordate prin lege:
pentru veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din
motive politice, revoluționarii 1989, persoanele cu handicap grav, donatorii de sânge (50% reducere la abonament), elevii (cu gratuitate) și
studenții (cu 50% reducere);

b. Acordarea de facilități la transportul public, altele decât cele obligatorii prin lege:
pentru pensionari, urmași, preșcolari (5 – 7 ani), elevi, studenți, tinerii
cu vârste între 16 și 25 ani aflați în dificultăți financiare;

V.

cum te poți implica ?

CUM TE POȚI IMPLICA?
Ca autoritate locală…

Pentru îmbunătățirea calității serviciilor de transport
public trebuie implementate următoarele măsuri:

a. extinderea şi simplificarea reţelei de transport public prin:
reproiectarea configuraţiei reţelei dacă este cazul;
amenajarea de benzi dedicate (ideal cu separare fizică, iar dacă
nu, cu supraveghere video şi aplicarea legii pentru nerespectarea
regimului);
creşterea frecvenţei şi a duratei programului de funcționare;

c. Existența unui serviciu de transport prioritar
pentru elevi
reglementat de către Consiiliile locale ale metropolelor. Soluția este
pretabilă pentru metropole și orașe cu probleme de mobilitate la
orele de vârf.

introducerea unui sistem de transport la cerere, respectiv, un serviciu de transport public care funcţionează exclusiv la cerere pentru
anumite zone sau regiuni;
modernizarea infrastructurii şi creşterea confortului întregii călătorii
cu mijloacele de transport public prin:
amenajarea spațiilor de aşteptare la nivelul calitativ european (scaune, refugii, servicii de vânzare a bunurilor de consum);
amenajarea de spații securizate pentru biciclete, amenajarea de parcări de tip Park&Ride;
creșterea accesibilității la staţiile de transport (piste pentru
pietoni şi biciclete, indicatoare, reproiectarea spaţiului înconjurător);
modernizarea materialului rulant pentru a-l adapta la cerinţele potenţialilor clienţi prin creşterea accesibilităţii;
îmbunătăţirea nivelului de pregătire al şoferilor pentru
a conduce fără probleme şi într-o manieră eficientă din
punct de vedere energetic;
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b. creşterea gradului de accesibilitate pentru toate
persoanele, în special pentru persoanele cu nevoi speciale
prin:
punerea în aplicare a unor instrumente informaţionale diferite adaptate persoanelor cu dizabilități (sisteme de asistenţă vizuală, anunţuri vocale);
asigurarea accesibilităţii fizice în zonele de aşteptare şi în vehicule
(de exemplu, pentru landouri, cărucioare pentru copii, scaune cu rotile, cadre de mers);
îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în staţii şi în interiorul vehiculelor pentru călători şi şoferi, precum şi pentru echipamentele
de infrastructură prin:
punerea în aplicare a unei strategii de securitate, cum ar fi
montarea camerelor video în staţii şi în interiorul vehiculelor;
creșterea gradului de siguranță în staţii şi în jurul acestora
(iluminat eficient);
implementarea de programe de formare în domeniul siguranţei şi securităţii, precum şi creşterea gradului de sensibilizare pentru şoferi şi călători.

cum te poți implica ?

Ca societate civilă…

O modalitate de rezolvare a problemelor locale ar fi
implicarea cetățenilor alături de autorități, cercetători,
specialiști, agenții, pentru a identifica soluții cât mai
potrivite.
Pentru a exemplifica, vom prezenta cazul Mobilitar din Brașov. În anul 2020
a luat ființă Mobilitar, care este o iniţiativă civică rezultată din colaborarea
Brașov Design Center cu Primăria Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov,
S.C. RATBV S.A., Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului
Brașov și are ca scop implicarea locuitorilor Municipiului Brașov.
Rolul Mobilitar este de creare a unui instrument viabil de cooperare cu
cetățenii și societatea civilă pentru modelarea și reproiectarea serviciilor de
utilitate publică și se manifestă prin conferințe și laboratoare comunitare pentru designul serviciilor de mobilitate.

Pe termen lung, inițiativa vizează:
dezvoltarea unui transport non-poluant și eficient;
educarea comportamentelor de utilizare a soluțiilor de mobilitate;
îmbunătățirea accesibilității și siguranței în circulație;
creșterea calității aerului prin reducerea emisiilor produse de autovehicule și reducerea CO2;
atragerea comunității în demersul pentru atingerea neutralității climatice.
Din activitatea grupului de lucru rezultă idei și concepte de mobilitate care pot
fi transpuse în practică prin intermediul autorităților locale. La nivel de conștientizare a grupurilor implicate în aceste activități, un prim pas îl reprezintă
stabilirea principiilor corecte pentru strategiile de mobilitate integrate.
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Ca simplu cetățean…

Cele mai multe dintre probleme pot fi rezolvate de către
fiecare dintre noi, locuitorii zonelor metropolitane și ai
orașelor.
Astfel, gradul de conștientizare al populației în legătură cu alternativele de
transport pe care le au la dispoziție reprezintă o componentă vitală a funcționalității acțiunilor și soluțiilor implementate de către autorități. La rândul nostru, fiecare trebuie să plecăm de la premiza că putem fi și pietoni, și utilizatori
de servicii de transport public, și utilizatori de vehicule personale sau biciclete,
trotinete și alte mijloace de locomoție.
Este foarte important respectul pentru fiecare dintre utilizatorii spațiului
public și empatia față de grupurile sensibile. Soluțiile adoptate de către autorități nu vor funcționa decât dacă vom fi în stare să facem un compromis între confortul personal, durata deplasărilor zilnice, timpul personal și siguranța,
calitatea mediului și respectul față de ceilalți utilizatori.

Ce putem face:
Să ne informăm cu privire la alternativele de transport pe care le avem,
de pe site-urile instituțiilor (primării, consilii județene, regii și societăți de
transport);
Să utilizăm aplicații de configurare intermodală (pieton/transport public/
sharing/biciclist) pentru călătoriile zilnice, în special în metropole (ex: Moovit, Google maps etc.);
Să participăm activ la evenimentele de mobilitatte (ex. săptămâna mobilității);
Să facem un compromis în ceea ce privește timpul și confortul călătoriei
(autovehicul personal versus transport public);
Să respectăm și să ajutăm persoanele cu nevoi personale la accesul în mijloacele de transport public;

VI.

exemple de bună practică

EXEMPLE DE BUNĂ
PRACTICĂ
Este posibil ca autoritățile locale și operatorii de servicii
de transport public să ia în considerare implementarea
unor măsuri sau inovații în măsură să revitalizeze sau să
salveze sistemul de transport public și, astfel, să determine
creșterea gradului de utilizare a acestuia.

01

Promovarea mersului pe jos și cu
bicicleta, extinderea serviciilor de
transport public și investițiile în
infrastructura de încărcare a mașinilor

O mare parte a centrului istoric al orașului
Amsterdam a fost transformată în zonă pietonală,
accesul autovehiculelor personale fiind restricționat. Turiștii și navetiștii folosesc parcări din afara
centrului orașului, obligați prin politica de parcare,
care acoperă întreaga zonă urbană.
Pe lângă eforturile de îmbunătățire a siguranței
pietonilor și bicicliștilor și poziția sa fermă privind
reducerea emisiilor, Amsterdam a majorat volumul investițiilor în stațiile de încărcare a vehiculelor
electrice (20 000 de stații de încărcare a vehiculelor
electrice în orașul Amsterdam și în regiunile vecine
Olanda de Nord, Flevoland și Utrecht).

Să respectăm normele specifice situației actuale (pandemia COVID-19).
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02

Promovarea de zone cu emisii
scăzute mai strictă, unde sunt
interzise majoritatea autoturismelor
care dăunează mediului (standarde
de emisii EURO II sau de un nivel
mai mic) în zilele de lucru, între
orele 7:00 și 20:00

În 2020, zona metropolitană Barcelona a făcut primii pași în direcția unei
regiuni urbane cu zero emisii, instituind o zonă mai strictă cu emisii scăzute,
unde sunt interzise majoritatea autoturismelor care dăunează mediului (standarde de emisii EURO II sau de un nivel mai mic) în zilele de lucru, între orele
7:00 și 20:00. Această măsură, care afectează întreaga zonă metropolitană, a
avut un impact imediat. La doar o lună de la introducere, nivelul de NOx a
scăzut cu 19% comparativ cu anul de referință 2017.
În afară de penalitățile aplicate
în zona cu emisii scăzute, primăria
orașului oferă și stimulente. Un vehicul vechi, care ar fi interzis să circule în zona cu emisii scăzute, poate fi
predat în schimbul unui abonament
pentru călătorii gratuite cu transportul public timp de 3 ani. Pe lângă diminuarea numărului de autoturisme
private în centrul orașului Barcelona,
investițiile autorităților sunt menite să
sporească accesul la transportul public.
Societatea metropolitană de transport din Barcelona a investit în ultimii
4 ani pentru a crește frecvența transportului public la orele de vârf. Au fost
achiziționate autobuze cu emisii zero,
ridicând astfel numărul vehiculelor
alimentate cu energie electrică, gaz
natural sau cu propulsie hibridă.
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03

Evaluarea comportamentelor ce
țin de mobilitate prin intermediul
sondajelor publice

În orașul Graz din Austria există, încă din anii ’80, o tradiție îndelungată de
a evalua comportamentele ce țin de mobilitate prin intermediul sondajelor
publice. Ultimul sondaj a arătat o ușoară schimbare - de la transportul cu autoturismele personale la mersul pe jos și cu bicicleta. Procentajul relativ înalt
de bicicliști și pietoni se explică prin faptul că Graz are cea mai mare zonă pietonală din Europa. În plus, autoritățile au promovat în mod activ mersul cu
bicicleta, pe jos și cu transportul public, în special în ultimii ani. Eforturile au
fost sincronizate într-un concept de mobilitate pentru 2020, care promovează
mersul cu bicicleta și pe jos prin investiții în infrastructură, inclusiv în piste
pentru bicicliști și trotuare, în special în suburbiile orașului Graz.

De asemenea, a fost adoptat un plan de investiții pentru extinderea serviciilor de transport public în următorii ani. La fel ca în cazul Vienei, autoritățile din
Graz încurajează locuitorii capitalei regiunii Styria să-și procure abonamente
anuale pentru transportul public. În 2016, autoritățile orașului Graz au decis să
ofere locuitorilor subvenții pentru procurarea de abonamente anuale pentru
transportul public. Atunci când prețul a fost redus pentru prima dată, numărul
abonamentelor anuale procurate a crescut cu 300%.
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04

Investiții în infrastructura pentru
bicicliști, pietoni și transportul
public, în special cu sprijinul
financiar al Uniunii Europene

Din cauza construcțiilor dense din centrul istoric al orașului, Riga se confruntă cu problema poluării. În ultimii ani, pentru a reduce poluarea și a promova turismul, autoritățile au luat decizia de a transforma orașul vechi în zonă
pietonală. Interzicerea accesului autoturismelor pe diferite străzi din centrul
orașului, între orele 12:00 și 06:00, de luni până sâmbătă, sporește siguranța
pietonilor și bicicliștilor. De asemenea, prin investițiile realizate cu sprijinul
Băncii Europene de Investiții, au fost luate măsuri suplimentare pentru modernizarea parcului de mijloace de transport în comun. În ultimii ani, infrastructura pentru ciclism a fost o prioritate înaltă pentru administrația orașului:
au fost construite piste pentru biciclete care conectează suburbiile cu centrul
orașului și oferă o cale alternativă către plajele Mării Baltice. Astfel, pistele pentru biciclete pot fi folosite pentru a face naveta spre și dinspre oraș, precum și
în scopuri recreaționale ca parte a unor călătorii mai lungi spre stațiunile de pe
litoralul Mării Baltice.
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05

Acțiuni de creștere a mobilității și de
reducere a impactului transportului
asupra mediului

În cazul României, Alba Iulia este
unul dintre orașele care, în ultimii ani,
a investit mult în acțiuni de creștere a
mobilității și de reducere a impactului transportului asupra mediului. Pe
lângă acțiunile incluse în strategia de
Smart City, programul Smart Move
In The Metropolitan Area Of Alba
Iulia este un adevărat model de bună
practică. Proiectul este implementat
în județul Alba și include Alba Iulia
împreună cu alte 7 localități rurale
(comune).
Proiectul oferă servicii integrate de
transport public, operat de un singur
operator privat, pe baza unui contract de servicii publice cu autoritatea locală desemnată (Asociația de
Dezvoltare pentru Transportul Public
Alba Iulia). Implementarea proiectului a dus la o creștere a numărului de
utilizatori ai transportului public, reducerea emisiilor de CO2 și dezvoltarea unei structuri de cooperare inovatoare pentru asigurarea transportului
în mediul rural.
Fiecare consiliu local aprobă tarifele
și compensațiile (subvenții) pe baza
unei documentații tehnice furnizate de operator. Costurile și veniturile fiecărei administrații sunt luate în
considerare la stabilirea compensației
și a prețurilor biletelor, iar acestea din
urmă trebuie să fie aceleași într-o
zonă tarifară.

Fiecare administrație este responsabilă pentru acoperirea reducerilor
de tarif sau a biletelor complementare
gratuite, atât cele impuse de lege, cât
și cele locale stabilite pentru diferite
grupuri (vârstnici, elevi, studenți, profesori, cazuri sociale etc.). Compensarea se face pe baza călătoriei efective
(validarea biletului).
Asociația de transport Alba Iulia folosește carduri de mobilitate urbană
pentru toți călătorii și un sistem modern de ticketing electronic. Compania folosește din 2013 sisteme de validare bazate pe poziția GPS a clientului
în relația cu zonele tarifare, putând,
prin urmare, să introducă un sistem
tarifar și bazat pe timp. De asemenea,
compania a introdus posibilitatea de
a plăti călătoria prin SMS. Toate autobuzele sunt echipate cu GPS, permițând utilizarea unui sistem de gestionare a flotei.
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Capitolul
Gestionarea
deșeurilor

În ultimii ani, gradul de implicare a cetățenilor în societate a
crescut, însă nivelul de influențare a deciziilor la nivel local, mai
ales de către tineri, este în continuare scăzut. Astfel, serviciile
publice locale furnizate cetățenilor sunt încă deficitare, după cum
o arată atât studiile, dar mai ales cifrele din rapoartele de țară ale
Comisiei Europene1, producând efecte negative asupra calității vieții
locuitorilor din mediul urban.
Conform Agenției Europene de Mediu2, țările care au dezvoltat sisteme
eficiente de gestionare a deșeurilor municipale au, în general, rezultate mai
bune în ceea ce privește administrarea globală a deșeurilor, inclusiv privind
îndeplinirea obiectivelor de reciclare.
În cadrul proiectului “Cetățeni activi pentru servicii publice de calitate”
analiza serviciilor de gestionare a deșeurilor la nivelul fiecărei reședințe de
județ se va realiza în baza următorilor indicatori:

1. Îndeplinirea țintelor de reciclare la nivel
de muncipalitate;
2. Asigurarea colectării separate pe fracții;
3. Actualizarea contractului de salubrizare conform legii;
4. Implementarea instrumentului „plătește pentru
cât arunci”;

5. Asigurarea colectării biodeșeurilor;
6. Existența strategiilor sau programelor proprii de
gestionare a deșeurilor;

7. Asigurarea colectării separate pentru: deșeuri electrice
și electronice (DEEE), deșeuri de baterii și acumulatori (DBA) şi
deşeuri voluminoase;

8. Asigurarea informării și educării cetățenilor;
9. Finanțarea infrastructurii de colectare separată în școli;
10. Îndeplinirea atribuțiilor privind colectarea deșeurilor
abandonate;

11. Dezvoltarea de capacități noi de sortare.
Comisia Europeană, 2020, 2020 European Semester: Communication on Country Reports
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543632863&uri=CELEX%3A52020DC0150

1

European Environment Agency, 2021, Waste recycling,
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-1/assessment-1
2

I.

A rgument

ARGUMENT

Implicarea civică reprezintă un drept, dar și o responsabilitate a cetățenilor
care trăiesc în cadrul unei comunități și care beneficiază de tot ceea ce presupune acest lucru: educație, servicii de sănătate, infrastructură, locuință, servicii
sociale etc.
În domeniul gestionării deșeurilor, cetățenii au un rol deosebit de important
deoarece ei reprezintă unul dintre principalii generatori de deșeuri, iar deciziile lor de consum și eliminare a produselor pot avea un impact real asupra
cantității și modului în care deșeurile sunt gestionate la sfârșitul ciclului lor
de viață. Autoritățile publice naționale și locale nu pot lucra fără implicarea
cetățenilor, iar pentru a gestiona deșeurile e necesară participarea activă a tuturor părților interesate.
Mai mult, pentru dezvoltarea, adaptarea și evoluția continuă a comunității
în care trăiesc, cetățenii trebuie să cunoască problemele pe care sistemele de
gestionare a deșeurilor le întâmpină la nivel local și regional, precum și să folosească instrumentele de care dispun pentru a semnala eventualele probleme.
Să aruncăm o privire la problemele de ansamblu cu care se confruntă
România în domeniul gestionării deșeurilor la momentul actual:

Deșeurile generate și gestionarea acestora
„Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare.”
(Raport privind Starea Mediului în România, ANMP, 20193)
Conform ultimului Raport privind Starea Mediului în România, publicat de
Agenția Națională de Protecție a Mediului (ANMP) în 2019, 88% din populația
țării este conectată la un serviciu de salubritate.
Potrivit ultimelor date publicate de ANPM, 5.296.239 tone de deșeuri municipale au fost generate în România în 2018, iar rata de reciclare pentru acestea, în același an, a fost de 11,08%.
3
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2020, Raport anual privind Starea Mediului în România pe anul 2019,
http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/181393
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A rgument

Rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje din
plastic din țara noastră7:

Tot ANPM identifică principalele cauze care duc la creșterea cantităților de
deșeuri depozitate:
instalațiile de gestionare a deșeurilor dezvoltate în cadrul sistemelor de gestionare integrată a deşeurilor nu sunt funcționale sau nu funcţionează la capacitatea şi cu eficienţa planificate;

România se află departe chiar şi de ţările din regiune, rata deşeurilor reciclate fiind în 2018 de peste 30% în ţări precum Ungaria (37,4%), Slovacia (36,3%),
Polonia (34,3%) şi Bulgaria (31,5%).

lipsa infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor sau operarea defectuoasă a acesteia;

Infringement
România a început anul 2021 cu 20 de
proceduri de infringement din cauza mediului!

neimplementarea sistemului „plăteşte pentru cât arunci”;
slaba implicarea a operatorilor de salubritate şi a administraţiei publice locale în colectarea separată a deşeurilor şi transportul acestora către instalaţii
de tratare în vederea valorificării.

Rata de reciclare
În 2018, doar 30% din deșeurile menajere din UE au fost reciclate, 17% compostate, în timp ce 28% au fost incinerate și 24% depozitate. Directiva cadru
privind gestionarea deșeurilor4 impune statelor membre să atingă anumite
ținte de reciclare a deșeurilor, și anume 50% în 2020, 55% până în 2025, 60%
până în 2030 și 65% până în 2035.
Conform raportului „No Time To Waste”5, realizat de Ecoteca, împreună cu
Biroul European de Mediu (EEB), România se află printre cele 16 țări membre UE care au ratat termenul limită din iulie 2020 pentru adoptarea legislației privind deșeurile, ambalajele și care făceau referire la gropile de gunoi.
România se află pe locul 26 din cele 27 de ţări membre ale UE, în 2018 rata
deşeurilor municipale reciclate fiind de 11,1% din totalul de deşeuri, conform
datelor Eurostat6. În țara noastră, rata de reciclare este foarte scăzută, iar 70%
din deșeurile municipale ajung la gropile de gunoi.
Totodată, România reciclează mai puţin faţă de anii anteriori: dacă în 2018
rata deşeurilor reciclate era de 11%, în 2013 13,2% din deşeuri erau reciclate.
România este departe de a se situa pe acelaşi nivel cu alte ţări din UE, media
europeană a ratei deşeurilor reciclate fiind în 2018 de 47,2%, cu cea mai mare
rată a reciclării deşeurilor în Germania - 67,3%, iar la polul opus Malta - 6,5%.

Cele mai multe proceduri de infringement sunt în domeniul deșeurilor – 7
(6 în faza pre-contencioasă și una în faza contencioasă), în domeniul calității
aerului și poluării industriale – 5 (4 în faza pre-contencioasă și una în faza contencioasă), în domeniul biodiversității – 4, și câte una în domeniile managementului apelor, pădurilor, schimbărilor climatice, respectiv a taxei auto (toate
în faza pre-contencioasă).
Mai mult, pe 9 iunie 2021, Comisia Europeană a lansat 3 noi proceduri de infringement contra României, solicitând statului român să transpună integral
în legislația națională noile norme ale UE privind depozitele de deșeuri, gestionarea deșeurilor, precum și prevenirea deșeurilor de ambalaje8.

Alte argumente importante:
Pentru a ne putea crea o imagine de ansamblu privind importanța unui
sistem de gestionare a deșeurilor funcțional și eficient, putem să aruncăm o
privire asupra datelor despre impactul pe care deșeurile le au asupra planetei,
a ecosistemelor și, nu în ultimul rând, asupra sănătății noastre.
Conform ultimelor statistici9, în fiecare an se produc 2,12 miliarde de tone de
deșeuri. Dacă toate aceste deșeuri ar fi puse în camioane, acestea ar forma
un șir ce poate înconjura pământul de 24 de ori. Această cantitate frapantă
de deșeuri se datorează într-o anumită măsură faptului că 99% din lucrurile pe
care le cumpărăm sunt aruncate la coșul de gunoi în termen de 6 luni de la
data achiziției.
Eurostat, 2021, More than 40% of EU plastic packaging waste recycled ,
https://bit.ly/2NfcyG9

7

Parlamentul European & Consiliul Uniunii Europene, 2008, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

4

5
Ecoteca, ClientEarth & Biroul European de Mediu (EEB), 2020, No Time To Waste: Member States delaying the
inevitable targets, https://eeb.org/library/circular-economy-memer-states-delaying-the-inevitables-targets/

Eurostat, 2021, Waste Statistics,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Total_waste_generation

6
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8
Mediafax, 2021, România, vizată de proceduri de infringement pentru neîndeplinirea obligaţiilor în domeniul
mediulu https://www.mediafax.ro/stiinta-sanatate/romania-vizata-de-proceduri-de-infringement-pentruneindeplinirea-obligatiilor-in-domeniul-mediulu-20127885

Comisia Europeană, 2021, România: proceduri de infringement în domeniul mediului și pescuitului privind deșeurile
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/romania-proceduri-de-infringement-domeniul-mediului-sipescuitului-privind-deseurile-2021-06_ro
9
The World Counts, 2021, State of the planet: A world of waste
https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/state-of-the-planet/world-waste-facts/story
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Deșeurile municipale reprezintă totalitatea deșeurilor menajere și similare
acestora generate în mediul urban și rural din gospodării, instituții, unități
comerciale și de la operatori economici, deșeuri stradale colectate din spații
publice, străzi, parcuri, spații verzi, la care se adaugă și deșeuri din construcții
și demolări rezultate din amenajări interioare ale locuințelor colectate de operatorii de salubritate.
În medie, europenii produc 481 de kilograme de deşeuri municipale pe an,
potrivit datelor Agenției Europene de Mediu10 (EEA, 2021). Un român produce,
în medie, 272 kg de deşeuri pe an. Conform datelor disponibile11, din totalul
deșeurilor municipale produse în România - peste 5 milioane de tone în anul
2018, de exemplu - doar 11,08% au fost reciclate.
Luând în considerare toate informațiile de mai sus, putem înțelege mai bine
cât de presantă este problema creată de un management prost al deșeurilor.

II.

A B C - ul reciclării

ABC-ul reciclării
- Concepte de bază pentru dezvoltarea
unei lumi cu mai puține deșeuri
Reciclare vs. Colectare separată:

Reciclarea este procesul de transformare a deșeurilor în materie primă, cu
scopul de a fi transformate în alte produse, devenind astfel reutilizabile. Pe de
altă parte, colectarea separată se referă la depozitarea temporară a deșeurilor
pe categorii, în vederea reciclării. În alte cuvinte, colectarea separată se întâmplă acasă, atunci când depozităm deșeurile pe fracții, iar reciclarea este ce se
întâmplă cu cele pe care le-am depozitat atunci când ajung în fabrică.

Economie Liniară vs. Economie Circulară:
O economie circulară este fundamental diferită de o economie liniară. În termeni simpli, într-o economie liniară extragem materii prime pe care le prelucrăm într-un produs care este aruncat după utilizare. Valoarea este creată în
acest sistem economic prin producerea și vânzarea cât mai multor produse.
Într-o economie circulară, utilizarea resurselor și a materiilor prime este descurajată, în favoarea reutilizării produselor și a materialelor. Astfel, materiile
prime sunt refolosite la un nivel ridicat, lucru ce duce la crearea unor circuite
închise de producție.

Biodeşeuri

- deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor,
firmelor de catering ori din unităţi comerciale de vânzare cu amănuntul şi
deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare.

„Plăteşti pentru cât arunci”
Agenția Europeană de Mediu (EEA), 2021, Waste: a problem or a resource?,
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2014/articles/waste-a-problem-or-a-resource/folder_contents

10

11
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2020, Raport anual privind Starea Mediului în România pe anul 2019,
http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/181393
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- instrument economic care are drept scop creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducerea cantităţii de deşeuri la depozitare, prin stimularea colectării
separate a deşeurilor.
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A B C - ul reciclării

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI)

Piramida gestionării deșeurilor/ Piramida Zero
Waste și Principiile ierarhiei zero deșeuri14:

sunt structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea
în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice. Principalul scop al ADI-urilor este de
a atrage fonduri pentru dezvoltarea proiectelor locale.

Regândire
- Regândirea materialelor și a designului în vederea utilizării unor materiale
non-toxice, refolosite, reciclate sau colectate în mod durabil pentru ca
produsele să fie sustenabile, reparabile, reutilizabile, complet reciclabile sau
compostabile și ușor de dezasamblat.

„Poluatorul plătește”

Reducere
- Achiziții durabile care susțin preocupările sociale și de mediu și piețele
locale, odată cu minimizarea cantității și a toxicității materialelor, planificarea
obiceiurilor de consum pentru a minimiza deșeurile, minimizarea amprentei
ecologice necesară pentru produs, utilizarea produsului și furnizarea de
servicii.

- principiu conform căruia o companie care cauzează daune mediului înconjurător este răspunzătoare pentru acestea și trebuie să ia măsurile de reparare sau de prevenire necesare și să suporte toate costurile aferente. Normele
privind principiul „Poluatorul plătește” sunt transpuse în legislația europeană
prin Directiva 2004/35/CE12 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în
legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

Reutilizare
- Optimizarea procesului de refolosire a materialelor și a produselor prin
reparații, recondiționări, tehnologii modulare și reutilizare în moduri
alternative.

OIREP-urile
sunt Organizațiile care Implementează obligațiile privind Răspunderea
Extinsă a Producătorului, prin furnizarea unui serviciu de transfer de responsabilitate. Rolul OIREP-ului este să preia responsabilitatea reciclării deșeurilor
de ambalaje de la firmele producătoare, ocupându-se indirect de reciclare, în
baza principiului «poluatorul plăteşte». Astfel, OIREP-urile asigură transferul
deșeurilor către reciclatorul final, iar companiile producătoare își îndeplinesc
țintele de colectare prevăzute de lege.

Reciclarea
- Sprijinirea și extinderea sistemelor existente care permit producerea și
utilizarea unor materiale reciclabile de înaltă calitate. Construirea unei piețe
locale puternice pentru colectarea și prelucrarea materialelor reciclabile.
Recuperarea materialelor
- Optimizarea proceselor de recuperare a materialelor și utilizarea unor
sisteme de recuperare a energiei care funcționează la temperaturi și presiuni
biologice.

Zero Waste (Zero Deșeuri)
- conservarea tuturor resurselor prin producție, consum, reutilizare și recuperare responsabile a produselor, ambalajelor și materialelor fără ardere și fără
descărcări pe uscat, apă sau aer care amenință mediul sau sănătatea umană13.
Principiile „Zero Waste” includ 3 obligații care vizează diferite secțiuni ale societății: responsabilitatea producătorilor, responsabilitatea clasei politice și
responsabilitatea comunității.

Managementul reziduurilor
- Minimizarea gazelor poluante și a reziduurilor toxice din materiale.
Încurajarea conservării de resurse și reducerea la minimum a metodelor de
eliminare distructivă.
Valorificare energetică și depozitare (Inacceptabil)
- Eliminarea suportului pentru incinerarea deșeurilor și a sistemelor de
transformare a deșeurilor în energie prin incinerare. Îndepărtarea tuturor
reziduurile toxice din produsele de consum și din materialele de construcție.

Parlamentul European & Consiliul Uniunii Europene, Directiva 2004/35/CE din 21 aprilie 2004
privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului,
http://publications.europa.eu/resource/cellar/ab920b5e-50a6-49c9-8ffc-880a6bbfc20f.0022.03/DOC_5

12

Zero Waste Europe, 2021, What is zero waste about?,
https://zerowasteeurope.eu/about/principles-zw-europe/

13
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Zero Waste International Alliance, 2018, Zero Waste Hierarchy of Highest and Best Use,
https://zwia.org/zwh/

12
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Pentru a putea înțelege mai bine care este rolul nostru ca cetățeni și unde
putem interveni, să aruncăm o privire la drumul pe care îl parcurg deșeurile.

Drumul deșeurilor
- Principalii pași prin care trec deșeurile pentru a fi transformate în noi resurse utile pentru planetă și pentru noi toți:
1. Colectarea la sursă:
deșeurile reciclabile sunt colectate separat în tomberoane speciale în
vederea reciclării.
NOTA: Pentru a crește rata de reciclare a unei țări, specialiștii în domeniu
consideră acest pas ca fiind cel mai important. Astfel, cu cât populația este
mai informată și educată cu privire la procesul de colectare la sursă, cu atât
deșeurile au șanse mai mari de a fi reciclate corespunzător, la depozitele
de gunoi ajungând o cantitate din ce în ce mai mică de deșeuri care nu pot
fi recuperate.
2. Ridicare și transport:
deșeurile colectate selectiv sunt încărcate în mașinile de salubritate și
transportate în cadrul depozitelor.
3. Sortarea automatizată:
Pe linia automatizată, prin intermediul utilajelor specializate, deșeurile sunt
separate pe culori și materiale, astfel încât să fie pregătite pentru următoarea
etapă.
4. Balotare:
Prin acest pas produsele sunt adunate în boxe separate de unde sunt
preluate de o altă bandă transportoare, fiind apoi compactate.
5. Reciclare:
Deșeurile sunt procesate și transformate în materie primă nouă.
6. Produse din materiale reciclate:
Această ultimă etapă prin care deșeurile devin din nou ambalaje se referă
la procesul propriu-zis de producție, prin care materia primă provenită prin
reciclarea deșeurilor este transformată în ambalaje și produse noi, care
ulterior sunt puse pe piață și reintră în circuitul economic.
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III.

legisla Ț ia relevantă

Legislația relevantă
pentru Managementul
deșeurilor în România
1. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive
2.

Directiva 2005/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9
martie 2005 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje

3.

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4
iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

4.Directiva

2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6
septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și
acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE

5. DIRECTIVA CONSILIULUI 75/439/CEE din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor reziduale

6. DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/31/CEE din 26 aprilie 1999 privind rampele de gunoi
7. Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse
din plastic asupra mediului

*O „directivă” este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care
toate țările UE trebuie să îl atingă. Cu toate acestea, este de latitudinea
fiecărei țări să își elaboreze propriile legi cu privire la modul de realizare a
acestor obiective.
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Directivele mai sus menționate sunt
transpuse în legislația României prin
următoarele legi:
a. Regimul deşeurilor
Ordonanța de Urgență Nr 92/2021 privind regimul deșeurilor
Legea Nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice;

b. Deşeuri din ambalaje
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și
a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările de rigoare
Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare
la ambalaje și deşeuri de ambalaje
Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei
de urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

legisla Ț ia relevantă

Mai mult, România are o serie de documente programatice în domeniul
gestiunii deșeurilor, în vigoare. Acestea sunt:
Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD);
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD);
Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD);
Planurile Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD).
Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD) și Planul Naţional
de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) reprezintă instrumentele de bază prin
care se asigură transpunerea în legislația națională a politicilor decise la nivelul
UE, în domeniul gestionării deşeurilor.
Conform Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, SNGD a fost elaborată
pentru perioada 2014 – 2020, urmând a fi revizuită periodic, în conformitate
cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului. Totodată, PNGD a fost
elaborat pe baza SNGD şi a datelor disponibile privind gestionarea deșeurilor
și face referire la necesităţile identificate în planurile judeţene de gestionare a
deşeurilor elaborate de autorităţile teritoriale de protecţia mediului.

c. Serviciul de salubrizare a localităților
Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu completările și modificările de rigoare
Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților
ORDIN nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare
a serviciului de salubrizare a localităţilor

d. Compost
Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase
compostabile

e. DEEE și DBA
Ordonanța de Urgență 5/2015 privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice
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IV.

Managementul
deșeurilor în România
- Actori și atribuții
IV.I. Administrația
Publică Locală
Unitățile administrativ teritoriale (UAT) sunt deţinătorul
legal al deşeurilor municipale depozitate în recipientele
amplasate în aria lor teritorială, precum și principala
autoritate care coordonează și răspunde pentru
gestionarea deșeurilor pe plan local.
Principalele obligații ale Administrației Publice
Locale (APL) în domeniul gestionării deșeurilor:

1) Colectarea separată a deșeurilor
a. Reciclabile și municipale:
APL trebuie să asigure:
atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de
minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile
de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere;
colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale; dacă nu este posibil, să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor pe minimum 2
fracţii - umed şi uscat - şi de sortare prin care să obţină cel puţin cele
4 fracţii de mai sus.
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containere accesibile tuturor, specifice fiecărui tip de deșeu, fără
plată, pentru: deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;
implementarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente: (i) volum;
(ii) frecvență de colectare; (iii) greutate; (iv) saci de colectare personalizați;
colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase;
finanțarea colectării selective și achiziționarea recipientelor pentru
colectarea selectivă a deșeurilor pentru unitățile de învățământ, din
bugetul local sau din bugetul operatorilor de salubritate, în funcție de
prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului.

b. Colectarea biodeşeurilor
APL trebuie să:
colecteze separat biodeşeurile, în vederea valorificării acestora;
trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;
folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;
încurajeze compostarea individuală în gospodării;
implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în
mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru
cât arunci“ și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile
din mediul rural.
elaboreze strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor
biodegradabile;
asigure și să răspundă pentru colectarea separată a materialelor sau
deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe;
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asigure informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deșeurilor
biodegradabile destinate compostului/ digestatului;
colecteze separat şi să transporte la staţiile de compostare sau pe
platforme individuale de compostare deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini.

c. Colectarea deșeurilor medicale:
APL asigură şi răspunde pentru monitorizarea activităţilor legate de
gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

D. Colectarea deșeurilor voluminoase
APL are obligaţia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea
şi valorificarea deşeurilor voluminoase (mobilier, covoare, saltele,
obiecte mari de folosinţă îndelungată) provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.

e. Gestionarea deșeurilor abandonate:
APL suportă cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului,
precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare, dacă deținătorul deșeurilor este necunoscut;
APL aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

f. Depozite de deșeuri
Depozitele de deşeuri, precum şi alte instalaţii de eliminare se înfiinţează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor APL
ori ADI. Consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi ADI iau măsurile necesare pentru construirea acestor instalaţii numai pe terenurile aparţinând domeniului
public sau privat al UAT.
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2) Asigurarea îndeplinirii țintelor și
monitorizarea acestora:
APL:
asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea
deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea
Europeană;
urmăreşte şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;
elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
hotărăşte asocierea cu alte autorităţi publice locale, cu persoane juridice, ONG-uri şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea de lucrări de
interes public privind gestiunea deşeurilor.

3) Informarea cetățenilor:
APL are următoarele obligații:
să informeze locuitorii asupra sistemului de gestionare a deşeurilor
din localitate (inclusiv pe site) cu privire la:
modalitatea de selectare a deșeurilor în gospodării și de
aruncare a deșeurilor în spațiile prevăzute;
calendarul de ridicare al deșeurilor, pe tipuri și categorii;
modalitatea de gestionare a deșeurilor periculoase generate
în gospodării;
rezultatele colectării selective a deșeurilor, pe categorii
și a valorificării acestora;
să comunice tuturor cetățenilor, fără discriminare, informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale;
să se implice în instruirea populaţiei privind impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe
care le gestionează;
să asigure informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deșeurilor
biodegradabile destinate compostului.
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4) Relații APL cu alți actori în privința
gestionării deșeurilor
a. Atribuțiile APL în ceea ce privește serviciul de
salubritate:
Controlează, conduce sau coordonează serviciul public de salubrizare.
Elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare.
Stabileşte tipul de contract al serviciului de salubrizare și organizează
atribuirea conform deciziei luate.
Include în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare tarifele pentru gestionarea deșeurilor reciclabile și celelalte deșeuri.
Stabilește și include în caietele de sarcini, în contractele de delegare
a gestiunii și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de
performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, astfel încât obiectivele de reciclare să fie atinse, în caz contrar
fiind emise penalități pentru nerealizarea lor.
Stabilește și aprobă tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile și celelalte deșeuri și decide sancțiunile aplicate în cazul în care
beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două
fluxuri de deșeuri.
Include în tarifele pentru gestionarea deșeurilor contribuția pentru
economia circulară (numai pentru deșeurile care vor fi eliminate prin
depozitare).
Achită operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestaţiile
pe care aceştia le efectuează.
Se asigură că transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au încheiate contracte de delegare a gestiunii.
Consiliile locale, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, în calitate
de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de delegare a
gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a
localităţilor şi urmăresc respectarea indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare.
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b. Colaborarea cu organizații care implementează
răspunderea extinsă a producătorului:
Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, APL încheie contracte/ parteneriate cu organizaţiile care implementează obligaţiile
privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele
individuale.
UAT-urile au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează
obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea
costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului (stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri) şi
au obligaţia de a stabili modalitatea prin care sunt plătite serviciile
prestate de operatorii de salubrizare.
Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor
se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri
suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.
ADI sau UAT utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de
gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii
extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.
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IV.II. Consiliu Local
Autorităţile deliberative ale UAT-urilor au competenţe
exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de
salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii:
Consiliile locale elaborează şi aprobă regulamentul propriu al serviciului de salubrizare sau modifică regulamentele existente, în funcţie de
particularităţile locale şi în conformitate cu prevederile regulamentului - cadru. Până la adoptarea regulamentului propriu al serviciului,
operatorii şi APL-urile trebuie să respecte regulamentul cadru. În regulamente trebuie precizate contravenţiile în domeniul serviciului de
salubrizare pentru utilizatori şi pentru operatori, cu specificarea cuantumului acestora.
Stabiliesc programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi programele de înfiinţare a unor noi
sisteme de salubrizare.
Elaborarează şi aprobă studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare.
Deleagă gestiunea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă.
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Stabileşte şi aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora.
Adoptă măsurile organizatorice necesare pentru implementarea
sistemului de colectare separată a deşeurilor, în vederea transportării
acestora către instalaţiile de tratare.
Stabilieşte taxele speciale şi aprobă tarifele pentru servicii de salubrizare; stabileşte, ajustează ori modifică tarifele propuse de operator
în conformitate cu normele aprobate de A.N.R.S.C.
Mediază conflictele contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi.
Sancţionează operatorul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare.
Monitorizează şi exercită controlul cu privire la furnizarea/prestarea
serviciului de salubrizare.

Contractează sau garantează împrumuturile pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura serviciului de salubrizare,
pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări.

Plătește serviciile de salubrizare prestate de operatori.

Elaborează şi aprobă caietele de sarcini şi regulamentele serviciului,
pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

Decide asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea
obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi
din deşeurile municipale.
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IV.III. Salubrist
Sistemul de salubrizare este alcătuit din:

a) puncte de colectare separată a deşeurilor;

b) staţii de producere a compostului;

c) staţii de transfer;
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Atribuțiile operatorului de salubritate:
colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie
şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;
colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară;
organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale;
sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de
sortare;
măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
colectarea deşeurilor abandonate;

d) staţii de sortare;

e) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

f) depozite de deşeuri;

g) incineratoare;

h) staţii de tratare mecano-biologice.
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Atribuțiile operatorului de salubritate:
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea lor
funcţională pe timp de polei sau de îngheţ;
colectarea cadavrelor de păsări/animale de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj;
organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare;
administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare
a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la nivelul spațiilor publice ale
UAT-ului;
ţine evidenţa şi raportează lunar APL-urilor cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe
fiecare tip de deşeu;
pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri containerele/recipientele/
sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor.
Costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor;

furnizează APL-urilor toate informaţiile de interes public solicitate şi
asigură accesul la informaţiile necesare, pentru verificarea şi evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciului de salubrizare;
pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
înregistrează toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi ia măsurile
necesare rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;
verifică integritatea recipientelor de colectare şi le înlocuieşte în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;
plăteşte penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente
pentru:
1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;
2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate
prevăzuţi contract;
3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;
4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin
contract.
dotează punctele de colectare cu recipiente de colectare etanşe,
adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi
suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară
pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;
inscripţionează containerele şi recipientele folosite pentru colectarea
separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale cu denumirea materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori;
suplimentează capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea
numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte
că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.
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Cum se finanțează serviciul de
salubritate?
Finanțarea serviciului de salubrizare trebuie să
urmărească următoarele principii:
recuperarea integrală de către operatori a costurilor de operare și a
investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor
de tarife, taxe speciale sau subvenții de la bugetul local;
menținerea echilibrului contractual.
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IV.IV. Consiliul Județean
Autorităţile deliberative ale UAT-urilor au competenţe
exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de
salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii:
a) elaborează, adoptă şi revizuieşte Planul Județean de Gestionare a
Deșeurilor (PJGD);
b) coordonează activitatea consiliilor locale, pentru realizarea serviciilor publice judeţene privind gestionarea deşeurilor;

Utilizatorii achită
contravaloarea
serviciului de
salubrizare prin:
a) tarife - pentru prestaţiile de
care beneficiază individual - pe
bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor în beneficiul întregii comunităţi locale și în cazul prestaţiilor
de care beneficiază individual fără
contract;
Clasificarea activităţilor în funcţie
de modul de contractare, facturare
şi plată a contravalorii serviciului de
salubrizare se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului.
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Structura și nivelul
tarifelor și taxelor
speciale trebuie să:

c) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea PJGD;
d) hotărăşte asocierea sau cooperarea cu alte APL-uri, cu persoane juridice, cu ONG-uri şi alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări
de interes public privind gestiunea deşeurilor;

a) acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

e) urmăreşte şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor legale privind deșeurile;

b) acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului
de salubrizare;

f) asigură monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor
din activitatea medicală;

c) încurajeze investiţiile de capital;

g) afişează pe site-ul propriu planurile şi programele, astfel încât toți
actorii să aibă posibilitatea de a participa la elaborarea lor și oferă acces la acestea, odată elaborate;

d) respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

h) înfiinţează, organizează, gestionează şi coordonează sistemele de
management integrat al deşeurilor, precum şi a activităţilor specifice
realizate prin intermediul acestora.
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IV.V. Asociațiile
de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI):

managementul deșeurilor în românia

IV.VII. Comisariatele
Județene ale Gărzii de
Mediu

sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, în condiţiile legii,
cu scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
zonal sau regional ori furnizării în comun a unor servicii publice. Principalul scop al ADI-urilor este de a atrage fonduri pentru dezvoltarea
proiectelor locale.

Realizează controale privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi transportul deşeurilor;

ADI pot asigura controlul, conducerea sau coordonarea serviciului
public de salubrizare a localităților, în locul Autorităților Publice Locale.

Verifică sesizările cu privire la încălcarea legislației;

IV.VI. Agențiile Județene
de Protecție a Mediului
- Monitorizează anual și evaluează o dată la 2 ani implementarea
planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor.

Constată şi sancţionează contravenţiile în domeniul de activitate, pe
teritoriul judeţului în care funcţionează;

Controlează activitatea producătorilor de compost/ digestat și ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei legi.

IV.V. Cetățenii
Obligații
să asigure precolectarea separată a deşeurilor pe care le-au generat;
să achite la timp tarifele și taxele serviciului de salubritate;
să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de
colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor.
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V.

ce drepturi de cetățean ai

Ce drepturi de
cetățean ai

și ce instrumente poți folosi pentru a influența deciziile
privind buna funcționare a serviciilor de gestionare a
deșeurilor în localitatea ta?

Dreptul:
să ți se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în
ritmul şi la nivelurile stabilite în contract;
să soliciți şi să primești despăgubiri sau compensaţii pentru daunele
provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale ori prin prestarea unor servicii inferioare (calitativ şi cantitativ)
parametrilor stabiliţi prin contract;
să sesizezi orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a
deşeurilor municipale şi să faci propuneri pentru înlăturarea acestora,
îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului;
să soliciți, să primești şi să utilizezi informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate de autorităţile
locale, A.N.R.S.C. sau operator în legătură cu acest serviciu;
să primești răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii
contractuale;
să te adresezi, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii
reprezentative, autorităţilor locale sau centrale sau instanţelor judecătoreşti, pentru prevenirea sau repararea unui prejudiciu;
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să contești facturile când constați încălcarea prevederilor contractuale;
să beneficiezi, inclusiv la cererea ta, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale;
să renunţi, în condiţiile legii, la serviciile contractate.
NOTĂ: Drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciului de salubritate sunt
prevăzute în Art. 9 al Ordinului nr. 112 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

ce drepturi de cetățean ai

Ce alte mijloace ai la dispoziție dacă cele de
mai sus nu dau rezultate?
În baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes
public, poți trimite solicitări sau cere informații de interes public
cu privire la problema ta, iar instituția are obligația de a-ți oferi un
răspuns în termen de 30 de zile.
Înscrie-te într-un ONG de mediu local sau într-un grup civic.
Poți cere autorității să organizeze o dezbatere publică pe marginea
unui regulament/ hotărâre de consiliu local/ordin de ministru, în baza
Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.
Dacă nici instrumentele anterioare nu funcționează, poți cere ajutorul presei locale și/sau naționale, poți organiza proteste, poți da în
judecată instituția.
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monitorizare
indicatori
Indicator

Argument legal

Îndeplinirea țintelor
de reciclare la nivel de
municipalitate

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor: Art
17.(5) b); Art.60 (1) A a), b), Legea 101/2006 privind
serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată
prin Legea 99/2014; Art.2, (11)

Asigurarea colectării
separate pe f racții

Actualizarea
contractului de
salubrizare conform
legii

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor: Art.17
(5) a); Art 60 (1) A g), h);
Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților: Art. 113 (2);
Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare
a localităţilor, actualizată prin Legea 99/2014; Art
9 (1) h, Art 21 (2)
OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor: Art.17
(5); f) g)
Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților: Art. 129;
Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare
a localităţilor, actualizată prin Legea 99/2014: Art
2 (1); Art. 5 f), i); Art.6 (1) - h) i) k) l) o) p); Art.12 (3),
Art. 24 (3); Art. 30

Implementarea
instrumentul „plătește
pentru cât arunci”

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor: Art.17
(5); f) g)

Asigurarea Colectării
biodeșeurilor

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor: Art. 33
(1), (3) b);
Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor
nepericuloase compostabile Art 1 (3)
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monitorizare indicatori

Existența strategiilor sau
programelor proprii de
gestionare a deșeurilor
Inf rastructură colectare
separată: deşeuri de
echipamente electrice
şi electronice, deşeuri
de baterii şi acumulatori
şi deşeuri voluminoase,
inclusiv saltele şi mobilă

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, Art.60
(1) A c)

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, Art 60
(1) A h);
OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice Art.10, (2),(3);
Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților - Art. 27 - (1)

Informarea și educarea
cetățenilor

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor Art 59
(1) A j) k);
Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a
localităților: Art. 113 - (2) Legea 101/2006 privind
serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată
prin Legea 99/2014 Art.24 (3), (4)

Finanțarea
inf rastructurii de
colectare separată
în școli

Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a
deșeurilor în instituțiile publice Art 8 (3)

Îndeplinirea atribuțiilor
privind colectarea
deșeurilor abandonate

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor
Articolele 20,(3); 22 (3), 62 și 66

Dezvoltarea de
capacități noi de sortare
date în operare (număr
de instalații, capacitatea
f iecărei instalații și
capacitate totală în tone/
an) (Consiliul Județean/
ADI)

Legea 101/2006 privind serviciul de
salubrizare a localităţilor, actualizată prin
Legea 99/2014: Art. 7
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VII.

Exemple de
bună practică:

01

Comuna Sălacea, județul Bihor

Comuna Sălacea este considerată a fi, inclusiv de către
experți internaționali, un model de bună practică
privind gestionarea deșeurilor la nivel local, în prezent
depășind rata de 75% pentru colectare separată. Potrivit
Studiului de caz prezentat de Zero Waste Cities15, în 2018,
autoritățile din Sălacea au început, în parteneriat cu Zero
Waste Europe și Zero Waste România, procesul oficial de
certificare ”Zero Waste Cities”.
În primă fază, coșurile și containerele stradale au fost înlocuite cu un sistem
complet de colectare separată ”din ușă în ușă”, pe 5 fracții, inclusiv biodeșeuri
- primul de acest fel în România.

Rezultatele noului sistem de colectare:
Cantitatea de deșeuri generate a scăzut de la 106,7 tone la 47,93 - o
scădere de 55%.

Cantitatea de deșeurile direcționate către depozitele de gunoi a
scăzut de la 105 tone (98%) la 26,3 (55%).

15

exemple de bună practică

Deșeurile colectate separat au crescut de la 1% la 61%, 47,21% dintre
acestea fiind ambalaje reciclabile și deșeuri de alt tip decât ambalaje. Acestea au fost transportate la stația locală de sortare (Ave Bihor)
pentru a elimina orice contaminare potențială și pentru a le sorta mai
bine, în vederea obținerii unui material reciclat de calitate superioară.
Restul de 13,89% din cantitate a fost reprezentat de biodeșeuri și au
fost tratate sub formă de compost în aer liber la stația Eco Bihor.

Cantitatea de deșeuri trimise la reciclare a crescut de la 1% la 40%.

5% din deșeurile reziduale au fost eliminate prin coincinerare, obiectivul fiind de a reduce până în 2020 cantitatea de deșeuri coincinerate
la 0%.

Rata de implicare a cetățenilor locali a crescut de la 8,4% la 97%.

Măsuri de prevenție:
În Sălacea, prevenția generării deșeurilor a fost încurajată prin crearea, pe
modelul centrelor de minerit urban, a unui centru care a facilitat colectarea,
repararea, reutilizarea sau / și reciclarea mai multor resurse, inclusiv deșeuri
din construcții și demolări, deșeuri periculoase, mobilier, anvelope, baterii și
materiale textile.

Educarea și implicarea comunității:
Înainte de lansarea noului sistem de colectare, a fost implementat un program educațional complex, de 4 săptămâni, susținut de liderii comunității.
În acest sens, înainte de a schimba infrastructura de colectare a deșeurilor,
primarul comunei Sălacea, directorul școlii, preotul, împreună cu reprezentanții AVE BIHOR și ECO BIHOR, s-au unit pentru a susține un program de
educare intensiv.
În aprilie 2018, pe parcursul a 4 săptămâni, înainte de implementarea noului
sistem de colectare, aceștia au interacționat cu localnicii, după slujba de la biserică, în școli, în barurile locale și la centrul cultural.

https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2019/09/zero_waste_europe_cs12_salacea_ro.pdf
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02

Târgu Lăpuș, județul Maramureș

Orașul Târgu Lăpuș este considerat a fi un alt model de
bună practică în ceea ce privește gestionarea deșeurilor,
în prezent depășind rata de 75% pentru colectare
separată.
Potrivit jurnaliștilor de la Recorder, în urmă cu 12 ani, primăria a cumpărat
maşini autocompactoare, pubele şi baterii de colectare selectivă, pe care
le-a distribuit locuitorilor de la blocuri şi case din oraş şi din cele 13 sate
aparţinătoare. În fiecare săptămână, maşina ajunge de trei ori la oraş şi o dată
la sat. Tot sistemul a costat 1 milion de euro şi a fost finanţat din fonduri PHARE.
În anul 2009, fiecare gospodărie avea pubele şi containere diferite pentru fiecare tip de gunoi.
Componenta de informare și educare s-a realizat prin afișe, pliante, concursuri de ecologie în şcoli şi alte evenimente locale cu tema curăţeniei. În prezent
deșeurile sunt colectate selectiv pe șapte fracții și apoi valorificate.

https://recorder.ro/minunea-din-maramures-orasul-in-carese-recicleaza-de-10-ori-mai-mult-decat-in-restul-tarii/
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