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RÂMNICU VÂLCEA 

- capitala județului Vâlcea  
- zona centrală a țării 
- La 100km de Sibiu, Capitală Culturală 

Europeană 2007 

Nicolae Iorga, istoric roman, vorbea despre Râmnicu Vâlcea ca despre un 
oraș ”ca un giuvaer” în care arborii cresc din abundență, unul dintre cele 
mai curate orașe din România, cu clădiri administrative frumoase. 



• 118.398 locuitori  

• 2008 - Semnatar al Convenția 
Primarilor 

• Traffic Snake Game – proiect de 
mobilitate sustenabilă 

• Membru al rețelelor europene de 
mobilitate – ENDURANCE (EPOMM) și 
CIVITAS. 

RÂMNICU VÂLCEA - ORAȘ DESCHIS COOPERĂRII EUROPENE 

- un oraș deschis cooperării la nivel internațional.  
- 1999 - ”Oraș în drum spre integrarea Europeană” 
- 2003 - ”Oraș European Durabil”, din partea Directoratului European de Mediu al 

Uniunii Europene, pentru performanțele remarcabile din domeniul dezvoltării 
urbane durabile.  



SISTEMUL DE GESTIUNE A DEȘEURILOR MUNICIPALE 

• cadrul legal: Legea nr.51/2006 (R) și  Legea nr.101/2006 (R), prin  

• delegarea unor activități de salubrizare unui operator privat.  

• 2005-2015 gestiunea delegată operatorului URBAN SA;  

• 26 iunie 2015, Contractul de delegare nr.23205, cu ASOCIEREA S.C. 
ROMPREST ENERGY SRL și SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - 
lider de asociere SC ROMPREST ENERGY, în urma finalizării procedurii 
de achiziție publică. 

• Municipiul Râmnicu Vâlcea este membru al a Localităților din Județul 
Vâlcea (ADI SalubrizarAsociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de Salubrizare e). 

Începând cu 1999, Municipiul Râmnicu Vâlcea și-a modernizat și eficientizat sistemul de 
colectare a deșeurilor prin: 
• modernizarea punctelor de colectare selectivă - fonduri europene și bugetul local; 
• campanii de informare pentru implicarea cetățenilor. 



RÂMNICU VÂLCEA – viziune și acțiune 

La începutul proiectului ISPA: 

- 25% din populația orașului (cu precădere locuitori din zonele periferice ale 
Râmnicului) nu era inclusă în sistemul public de colectare a deșeurilor; 

- nu exista un sistem de colectare selectivă; 

- Râmnicu Vâlcea avea un depozit neconform; 

- sistemul public de colectare era dotat cu puncte de colectare a deșeurilor vechi și 
uzate. 

DE UNDE 
AM PLECAT 

CE NE 
PROPUNEM 

O gestionare eficientă a deșeurilor municipale care să contribuie la: 

- reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe; 

- asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile, 
în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități; 

- accesul tuturor locuitorilor la servicii publice adecvate; 

Astfel încât Râmnicu Vâlcea să devină  UN ORAȘ DURABIL! 



PROIECTUL ISPA – ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL 
DEȘEURILOR LA RÂMNICU VÂLCEA” 

Date generale: 

Perioadă derulare: 1999-2009 

Valoare totală: 14,6 mil. EUR 

Fonduri ISPA: 11,04 mil. EUR 

Bugetul de stat: 2,5 mil. EUR 

Bugetul local: 1,1 mil. EUR 

Activități: 

- închidere fost depozit de deșeuri; 

- construire stație de compost la Râureni; 

- construire nou depozit de deșeuri la Fețeni; 

-  2006 - introducere sistem colectare 
selectivă a deșeurilor reciclabile prin 50 
puncte noi pentru colectare selectivă pe 4 
fracții (hârtie, plastic, sticlă albă și colorată); 

- derulare campanii de informare, cu 
precădere în școli. 

Rezultate: 
- eliminarea riscului de poluare subterană și la suprafață a apelor; 
- reducerea semnificativă a poluării aerului; 
- eliminarea unor posibile focare de apariție a unor boli; 
- diminuarea cantității de deșeuri depozitate prin recuperarea deșeurilor valorificabile (sticlă, 
metal, plastic, hârtie). 



DEPOZITUL ECOLOGIC DE LA FEȚENI ȘI STAȚIA DE COMPOST 
RÂURENI 

Puncte de colectare selectivă 

Depozitul ecologic Stația de compost  



INVESTIȚII ÎN SISTEMUL DE COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR 
 
 

TOTAL 
INVESTIȚII 

2,293 mil RON 
alocați în ultimii 4 

ani pentru 
achiziționarea de 

puncte de 
colectare selectivă. 

2016 

3 puncte 
colectare 

selectivă în 
subteran, 
205,45 mii 

RON. 

 
 

2017 

48 puncte 
colectare 
selectivă, 

709,67 mii 
RON. 

2018 

15 puncte 
colectare 
selectivă, 

220,25 mii 
RON. 

2019 

Investiții de 1,158 mil 
RON (65 puncte 

colectare selectivă – 
985,32 mii RON și 13 

containere pentru 
deșeuri reciclabile pe 4 

fracții – 172,65 mii RON. 



TRASABILITATEA DEȘEURILOR COLECTATE 



CAMPANII DE INFORMARE ȘI DE IMPLICARE A CETĂȚENILOR 

”Let’s Do It, Romania!” 

”Împreună pentru un oraș mai curat”  
6 aprilie 2019, peste 600 de voluntari  
Organizator - Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea. 

Concurs anual între asociațiile de 
proprietari din oraș, cu premii 
oferite de Primăria Râmnicu Vâlcea. 

”Împreună pentru un oraș mai curat” 



CAMPANII DE COLECTARE SELECTIVĂ 

Parteneriat cu Asociația RECOLAMP - colectarea fără 
cost din partea municipalității, deșeurile provenite din 
echipamentele de iluminat din sediile Primăriei 
Municipiului Râmnicu Vâlcea. 

 

Campanii de colectare DEE cu Asociația ENVIRON: 

- 04-05 iulie 2019 - 2845 kg deșeuri colectate,  

- 14 noiembrie 2019 - 2400 kg deșeuri colectate. 

1.268.800 saci menajeri achiziționați de municipalitate și 
împărțiți gratuit celor peste 6.000 de gospodării (case), în 
vederea colectării separate pe cele 4 fracții de deșeuri 
reciclabile.  



DISTINCȚII OBȚINUTE PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA - 2019 

Excelență în 
Protecția Mediului 

și Gestionarea 
Eficientă a 
Deșeurilor  

Asociația Municipiilor 
din România  

Gestionarea 
Eficientă  a Fluxului 

Deșeurilor în 
Municipiul Râmnicu 

Vâlcea  

Gala Administrație.ro 



PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE 

Investiții din fonduri nerambursabile: 

În calitate de membru al ADI Salubrizare Vâlcea, 

Municipiul Râmnicu Vâlcea va beneficia 

începând cu 2021 de fonduri nerambursabile 

prin derularea proiectului ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Vâlcea”. 

Investiții cu fonduri din bugetul local: 

- modernizarea tuturor punctelor de colectare 

de deșeuri reciclabile de pe raza municipiului; 

- achiziționarea de noi puncte de colectare 

deșeuri reciclabile; 

- achiziționarea unei stații de tratare a 

deșeurilor. 



Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea 

Str. General Praporgescu nr.14 

Email: primaria@primariavl.ro 

Tel: (004)0250.731.016 

Fax: (004)0250.731.843 

Persoană de contact: 
Simona ILIESCU, Inspector 
Email: simona.iliescu@primariavl.ro 

 

Vă mulțumesc! 
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