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Al 7-lea Programul de Acţiune pentru Mediu stabileşte obiectivele prioritare în ceea ce priveşte
politica UE în sectorul gestionării deşeurilor
Reducerea

cantităţilor de deşeuri generate

Maximizarea

reutilizării şi reciclării

Limitarea

incinerării la materialele care nu sunt reciclabile

Limitarea

progresiva a depozitării la deșeuri care nu pot reciclate sau valorificate

Asigurarea

implementării depline a obiectivelor politicii privind deşeurile, în toate statele

membre
Politica europeană se bazează pe „ierarhia deșeurilor“,care stabilește priorităţile în ceea ce priveşte
gestionarea deșeurilor la nivel operațional încurajânud-se în primul rând prevenirea sau reducerea
cantităților de deșeuri generate și reducerea gradului de periculozitate al acestora, reutilizarea și
ulterior valorificarea deșeurilor prin reciclare si alte operaţiuni de valorificare (cum ar fi
valorificarea energetică). Pe ultimul loc în ierarhie este eliminarea deşeurilor, care include
depozitarea deșeurilor și incinerarea fără recuperarea energiei.
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Comisia Europeană a adoptat în decembrie 2015, un pachet de măsuri ce au ca scop stimularea
tranziţiei Europei către o economie circulară.
Acest pachet de măsuri include propuneri de revizuire a legislaţiei privind deșeurile, precum şi
un plan de acţiune aferent.
Propunerile privind deşeurile stabilesc o viziune pe termen lung pentru minimizarea generării
deşeurilor, creşterea reciclării din punct de vedere cantitativ si calitativ, prin reintroducerea
în economie a deşeurilor sub forma materiilor prime secundare, reducând astfel utilizarea
resurselor și prin reducerea eliminării prin depozitare.
Directivele care vor fi revizuite ca urmare a adoptării pachetul economiei circulare sunt:
Directiva

2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Directiva

1999/31/CEE privind depozitarea deşeurilor

Directiva

2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori
și de abrogare a Directivei 91/157/CEE
Directiva

2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice
Directiva

2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Directiva

2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

Directiva

94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje
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Principalele propuneri de revizuire a cadrului legislativ cuprinse în Pachetul economiei
ciruclare includ:
Pregătirea

pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din masa deșeurilor municipale până în
2030 (cu o ţintă intermediară de 60% în anul 2025).
Pregătirea

pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din greutatea tuturor deșeurilor de
ambalaje până în 2025 și minimum 75% până în 2030, (cu o ţintă intermediară de 65% în
anul 2025). De asemenea, sunt stabilite obiective minime privind pregătirea pentru reutilizare și
reciclarea materialelor specifice conținute în deșeurile de ambalaje atât pentru anul 2025, cât și
pentru anul 2030;
Depozitarea

a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul 2030.

Interzicerea

depozitării deșeurilor colectate separat.

Promovarea

instrumentelor economice pentru descurajarea depozitării.

Definiţii

simplificate şi îmbunătăţite şi metode pentru calculul ţintelor de reciclare
armonizate la nivelul UE.
Promovarea

reutilizării și stimularea simbiozei industriale.

Stimulente

economice pentru ca producătorii să pună pe piata produse mai ecologice și
sprijinirea schemelor de reciclare și valorificare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii,
echipamente electrice și electronice, vehicule);
Reducerea

generării deșeurilor alimentare în producția primară, în prelucrare și procesare,
în comerţul cu ridicata şi amănuntul, în restaurante și servicii alimentare precum și în
gospodării.
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CADRUL NAȚIONAL
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Sistemele socio-economice trebuie să se dezvolte în limitele capacităţii de suport a
componentelor Capitalului Natural şi orice investiţie în domeniul deşeurilor trebuie
privită deopotrivă prin prisma costurilor dar şi a beneficiilor aduse pentru mediu,
societate şi economie.
Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) propune:
Prioritizarea

eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor.

Dezvoltarea

de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea,
promovând utilizarea durabilă a resurselor.
Creşterea

ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape cu
sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile.
Promovarea

valorificării deşeurilor din ambalaje.

Reducerea

impactului produs de carbonul generat de deşeuri.

Încurajarea

producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi valorificate.



Organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de monitorizare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în noiembrie 2016 proiectul „Dezvoltarea capacității
administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul
managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S”, cod SIPOCA 21.
Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă întărirea capacității administrative a Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica de gestionare a deșeurilor și siturilor
contaminate.
Legat de politica de gestionare a deșeurilor, unul din obiective a fost reprezentat de realizarea
documentelor de planificare prevăzute prin Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) care include Programul Național de
Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD), documente prin care se va asigura trecerea
României către o „economie circulară” adaptată la schimbările climatice, bazată pe promovarea
utilizării eficiente a resurselor prin reducerea consumului de resurse primare și folosirea resurselor
secundare rezultate dintr-o mai bună gestionare a deșeurilor.
PNGD împreună cu PNPGD reprezintă un document strategic necesar pentru îndeplinirea
condiționalității ex-ante din sectorul deșeurilor, condiționalitate impusă României pentru a
putea beneficia de finanțarea sectorului de gestionare a deșeurilor prin POIM 2014-2020.
Atât Planul Național de Gestionare a Deșeurilor cât și Programul Național de Prevenire a Generării
Deșeurilor (PNPGD) sunt elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și cu
ghidurile existente la nivel european.
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PLANUL NAȚIONAL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR



Cadrul general în ceea ce privește planificarea, legislația națională și europeană și politica națională
privind deșeurile.



Situația existentă cuprinde datele socio-economice și date privind generarea și gestionarea deșeurilor
pentru fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac obiectul planificării.



Planificarea gestionării deșeurilor prezentarea ipotezelor privind planificarea, proiecția socioeconomică și proiecția deșeurilor, analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale,
descrierea alternativei selectate și planul de acțiune.



Instrumente de politică a deșeurilor –prezentarea situației actuale privind instrumentele de politică a
deșeurilor, măsurile de îmbunătățire a eficacității acestora și sunt propuse noi instrumente.



Programul național de prevenire a generării deșeurilor prezentarea situației actuale privind
prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, măsurile de prevenire a generării
deșeurilor propuse și modalitățile de verificare a aplicării măsurilor.
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Deșeuri municipale
Obiective
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Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor prevede la art.6 următoarele
obiective
reducerea cantității de

deșeuri municipale biodegradabile depozitate la 75% din
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la
data de 16 iulie 2001
reducerea cantității de

deșeuri municipale biodegradabile depozitate la 50% din
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maxim 8 ani de la
data de 16 iulie 2001
Pentru aceste obiective România a solicitat derogare de patru ani prin Planul de Implementare a Directivei
privind depozitarea. Derogarea a fost acceptată de către Comisia Europeană, astfel că obiectivele au avut ca
termen anul 2010, respectiv 2013.
Reducerea cantității de

deșeuri municipale biodegradabile depozitate la 35% din
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, in maxim 15 ani de la
data de 16 iulie 2001.
Pentru acest obiectiv, la solicitarea Ministerului Mediului din iulie 2016, Comisia Europeană a acceptat o
derogare de 4 ani. Astfel, cel de-al treilea obiectiv urmează a fi îndeplinit in anul 2020.
Prin transpunerea Directivei 2008/98/CE prin Legea nr.211/2011 privind deșeurile România și-a asumat
ca obiective
Reciclarea până

în anul 2020 în proporție de 50% a deșeurilor menajere și 70% a
deșeurilor din construcție și demolare. De asemenea, legislația europeană impune
obiective de reciclare pentru materiale din ambalaje (sticlă, metale, plastice), precum și
pentru deșeurile biodegradabile. Însă deșeurile reziduale și fracțiile, care nu respectă
standardele de recilare, dar au o valoare calorifică corespunzătoare (de exemplu, reziduurile de
plastic, hârtie, lemn, textile, cauciuc di deșeurile municipale) pot fi și ar trebui să fie supuse
valorificării sau unui tratament termic în instalații cu recuperare de energie corespunzătoare.
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Instalații de gestionare a deșeurilor
municipale
La sfârșitul anului 2016 la nivel național existau în funcțiune:
51

de stații de transfer;

101

facilități de sortare (care sortează atât deșeuri reciclabile colectate separat cât și deșeuri
colectate în amestec)
22

2

stații de compostare

instalații de tratare mecano-biologică

35

depozite conforme clasă b) cu o capacitate totală construită de cca. 48,1 milioane tone și o
capacitate disponibilă (la sfârșitul anului 2014) de cca. 13 milioane tone;
15

depozite neconforme care au sistat activitatea în anul 2016 sau urmează să sisteze activitatea în
anul 2017.
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Cele 93 de stații de sortare aflate în funcțiune au o capacitate totală de circa 2.335.600 tone/an, din
care:
34

stații sortează deșeuri reciclabile colectate separat;

34

stații sortează deșeuri municipale colectate în amestec;

25

stații sortează atât deșeuri reciclabile colectate separat cât și deșeuri municipale colectate în
amestec.
Pe lângă cele 20 de stații și platforme de compostare în funcțiune, prin proiectele SMID sunt în
diverse grade de construire (unele finalizate) încă 18 stații de compostare cu o capacitate totală de
circa 199.500 tone/an. Este asigurată astfel o capacitate totală de compostare la nivel național de
circa 380.000 tone/an, care reprezintă circa 10% raportat la cantitatea de deșeuri biodegradabile
municipale generată în anul 2014.
La

sfârșitul anului 2016, la nivel național funcționează 2 instalații TMB (Chiajna/București,
Ghizela/Timiș). Pe lângă cele două instalații de tratare mecano-biologică aflate în operare prin
proiectele SMID mai sunt în curs de construire (în unele cazuri chiar au fost finalizate) încă 14
instalații. Astfel, la nivel național este asigurată o capacitate totală de tratare mecano-biologică de
1.450.000 tone/an, ceea ce reprezintă 31% din cantitatea de deșeuri municipale generată în anul
2014.
În

prezent se află în operare 35 depozite conforme cu o capacitate totală construită în operare de
circa 48,1 milioane tone și o capacitate construita disponibilă la sfârșitul anului 2014 de circa 13
milioane tone.
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Deși principalele obiective incluse în Strategia Naționala și Planul Național de Gestionare a
Deșeurilor pentru perioada 2003-2013 au fost atinse, pentru perioada de analiză au fost
identificate o serie de probleme legate de gestionarea deșeurilor municipale.
Probleme tehnice privind modul de gestionare a deșeurilor municipale:
Implementarea

scăzută la nivel național a colectării separate a deșeurilor reciclabile. În anul 2014,
doar circa 9 % din cantitatea intrată în stațiile de sortare au fost deșeuri reciclabile colectate
separat9;
În

anul 2014 a fost utilizată doar circa 47% din capacitatea totală a stațiilor de sortare aflate în
operare, iar eficienta medie de sortare a fost de numai 7%10;
În

anul 2014 a fost utilizată doar circa 21% din capacitatea totală a stațiilor de compostare aflate în
operare10;
Gestionarea
Depozitare

deficitară a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor voluminoase;

deșeurilor netratate.

Probleme de natură instituțională/organizațională:
Nu

există aprobat la nivel național un model de contract de delegare cadru al activităților
serviciului de salubrizare specifice gestionării deșeurilor municipale, care să reglementeze relația
dintre unitățile administrativ teritoriale/ADI și operatorii serviciului de salubrizare și care să includă
indicatori de monitorizare a performanței activității prestate;
Întârzieri

foarte mari pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare;
Capacitatea

instituționala scăzută atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din domeniul deșeurilor.
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Probleme de natură financiară și investițională:


Existența unui sistem eterogen în ceea ce privește mecanismul de plată a serviciului de
salubrizare, ceea ce conduce și la dificultăți în implementarea corectă a instrumentelor
economice;



Sumele colectate în urma aplicării instrumentelor economice din domeniul deșeurilor nu sunt
utilizate exclusiv pentru proiecte în domeniul deșeurilor;

Probleme de raportare:
•

Lipsa obligației operatorilor economici de raportare în Sistemul Integrat de Mediu gestionat de
către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

•

Lipsa la nivel național a unor date rezultate din analize privind caracteristicile deșeurilor
municipale și indicatorii de generare a deșeurilor menajere, pe medii, în scopul stabilirii unor
valori de referinţă şi comparaţie pentru datele raportate.
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Deșeuri municipale
Planificarea
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Pentru deșeurile municipale, planificarea în PNGD cuprinde
• Proiecția de generare a deșeurilor municipale și proiecția deșeurilor de ambalaje;

• Obiective și ținte ;
• Analiza alternativelor, inclusiv alternativa zero (secțiunea 0);
• Descrierea alternativei aleasă, estimarea costurilor și verificarea viabilității măsurilor propuse.

• Măsuri de guvernanță care să asigure funcționarea la parametrii proiectați a instalațiilor
de gestionare a deșeurilor existente și a sistemelor de management integrat al
deșeurilor;
• Planul de acțiune.
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Deșeuri municipale
Obiective
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 Toată populația țării, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la
serviciu de salubrizare
 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de
gestionare a deșeurilor

 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale
 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat
 Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare

 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale
 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme
 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere

 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase
 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor
(compostare și digestie anaerobă)
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PLANUL NAȚIONAL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
Identifică trei alternative:
Alternativa

”zero” - Investițiile existente și cele realizate prin POS Mediu, inclusiv proiectele fazate. Se
asumă că în anul 2018 toate instalațiile vor fi în operare, iar gradul de acoperire cu servicii de
salubrizare va fi de 100%
Alternativa

1 - Alternativa 0 + extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile +
extinderea capacităților de sortare + extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor +
realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi + realizarea de instalații de digestie
anaerobă + instalații TMB cu biouscare + închiderea depozitelor neconforme, construirea de capacități
noi de depozitare și închiderea celulelor care au epuizat capacitatea.
2 - Alternativa 0 + extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile +
extinderea capacităților de sortare + extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor +
realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi + realizarea de instalații de digestie
anaerobă + instalații TMB cu biouscare și instalații de incinerare cu valorificare energetică + închiderea
depozitelor neconforme, construirea de capacități noi de depozitare și în.chiderea celulelor care au
epuizat capacitatea.
Alternativa

În urma analizării acestora pe baza unor criterii cantitative și calitative (ex: costuri de investiții,operare
și întreținere, emisii de gaze cu efect de seră, riscul de piață etc.) se propune spre implementare
alternativa 2.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE A GENERĂRII
DEȘEURILOR

Obiectivul general este definit chiar de legea cadru privind deşeurile respectiv ruperea legăturii între
creşterea economică şi impactul asupra mediului asociat gestionării deşeurilor
Scopul programului- stabilirea viziunii globale şi direcţiile strategice pe baza cărora să se dezvolte
acţiuni şi să se propună măsuri noi complementare eficiente şi efective.
Identifică un set de măsuri de prevenire a generării deșeurilor pe fluxuri specifice.

.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE A GENERĂRII
DEȘEURILOR (extras)
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR (extras)
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE A GENERĂRII
DEȘEURILOR (extras)
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Vă mulţumesc!

