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Context european

Pachetul Economiei Circulare include următoarele elemente-cheie:

• un obiectiv comun la nivelul UE de reciclare a 65 % din deșeurile 
municipale până în 2035 (55 % până în 2025 și 60 % până în 2030);

• un obiectiv comun la nivelul UE de reciclare a 70 % din deșeurile de 
ambalaje până în 2030;

• un obiectiv obligatoriu de reducere a depozitării deșeurilor până la 
maximum 10 % din deșeurile municipale până în 2035;

• o interdicție de depozitare a deșeurilor colectate separat, prin care se 
impune colectarea separată a deșeurilor biologice până în 2023 și a 
textilelor și a deșeurilor periculoase din gospodării până în 2025;



• promovarea unor instrumente economice de descurajare a depozitării 
deșeurilor;

• definiții simplificate și îmbunătățite și metode armonizate de calculare a 
ratelor de reciclare la nivelul UE;

• măsuri concrete de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei 
industriale - transformarea unui subprodus al unei industrii în materie 
primă pentru o altă industrie;

• scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru ca 
aceștia să introducă pe piață produse mai ecologice și să sprijine 
schemele de valorificare și de reciclare (pentru ambalaje, baterii, 
echipamente electrice și electronice și vehicule scoase din uz, de 
exemplu).



Situaţia din România (1)

Rata de 

reciclare în 

România în 
2015 de 13%

faţă de 55% 

până în 2025



Situaţia din România (2)

• Rata de eliminare prin 
depozitare finală în anul 
2014, în România era de 87% 
a deșeurilor municipale (cf.
EEA), faţă de cei 10% până în 
2035, prevăzuţi de Pachetul 
de Economie Circulară,
distanța este greu de 
parcurs. 



OBIECTIV GENERAL

Creşterea eficienţei servicilor publice de gestionare a deşeurilor
municipale, prin dezvoltarea de politici şi standarde comune,
promovate în mod unitar şi transparent, în interesul cetăţenilor şi
mediului de afaceri.



OBIECTIVE SPECIFICE

1. Creşterea capacităţii de implicare a ONG-urilor în formularea şi promovarea de 

politici publice integrate, pentru gestionarea eficientă şi transparentă a deşeurilor 

municipale şi a datelor raportate privind deşeurile municipale; 

2. Îmbunătăţirea politicilor publice privind serviciile publice de gestionare a 

deşeurilor municipale; 

3. Construirea consensului în vederea adoptării modificărilor la politicile publice 

propuse. 



Grupul ţintă al proiectului

1) 85 de reprezentanţi ai organizaţiilor ADI care implementează Sistemul de Management 
Integrat al Deşeurilor (SMID) care vor beneficia de creşterea capacităţii de implicare
în politicile publice de gestionarea deşeurilor; 

2) 10 reprezentanţi ai autorităţilor centrale, respectiv Ministerul Mediului şi Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului şi Agenţiile locale pentru Protecţia Mediului, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care vor fi implicaţi în etapa
de elaborare a politicii alternative dar şi de construire a consensului în vederea
adoptării politicii.

3) 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale – consilii locale, consilii judetele –
implicaţi atât în faza de fundamentare a politicii cât şi în cea de elaborare şi 
monitorizare. 

4) 5 reprezentanti ai altor ONG-uri de mediu interesate de problematica deşeurilor.



Activităţi proiect
Activitatea 1 – Management de proiect;

Activitatea 2 - Instruirea personalului din ONG-uri (ADI-uri) în vederea formularii şi 
promovării de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;

Activitatea 3 – Constituirea şi funcţionarea unei platforme de cooperare şi dialog privind 
managementul deşeurilor municipale ca instrument de consolidare a dialogului social şi 
civic;

Activitatea 4 – Formularea şi promovarea a cinci politici publice alternative la politica 
Guvernului privind managementul deşeurilor municipale;

Activitatea 5 – Dezvoltare şi implementare soft de monitorizare şi evaluare a 
implementării politicii privind managementul deşeurilor municipale.



Rezultate aşteptate

• Rezultat proiect 1 – 85 de reprezentanţi ai ONGurilor instruiţi în domeniul
managementului deşeurilor şi politicilor publice.

• Rezultat proiect 2 – 1 Instrument de consolidare a dialogului social şi civic – platforma
de cooperare şi dialog.

• Rezultat proiect 3 – Propunere alternativă la politicile publice iniţiate de Guvern în 
domeniul gestionării deşeurilor municipale.

• Rezultat proiect 4 – 1 Instrument independent de monitorizare a politicii publice de 
management al deşeurilor municipale - soft de monitorizare şi raportare a cantităţilor
de deşeuri municipale gestionate, aplicat în 3 regiuni.



Stadiul actual al implementării

• Realizare achiziţii pentru proiect în proporţie de 80%.

• Realizare materiale de informare proiect.

• Două sesiune de instruire privind managementul deseurilor 

implementate (49 de reprezentanţi ADI instruiţi)

• Masa rotundă în desfăşurare.



Vă mulţumesc!

Tel: +4 021 314 12 27
Fax: +4 021 300 37 00

E-mail: office@terramileniultrei.ro
www.terramileniultrei.ro 

mailto:office@terramileniultrei.ro
http://terramileniultrei.ro/


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sesiunea 1 – Principii de baza privind 
Gestionarea Deseurilor Solide (GDS) – partea I
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

CE ESTE DESEUL?

Ceva care nu mai este folositor (cel putin pentru cel care-l arunca)

Definitie: „deșeuri” înseamnă orice

substanță sau obiect pe care 

deținătorul le aruncă sau are 

intenția sau obligația să le arunce
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Scurt istoric:

• Grecia Antica: Prima “groapa deschisa” pentru deseuri a fost realizata de catre grecii antici.

In jurul anului 500 i.Hr., grecii au proiectat mai multe gropi de deseuri, au realizat gropi pentru compost si au stabilit legi care obligau 
cetatenii sa arunce deseurile la o distanta de 1,5 km de zidurile oraselor. In jurul aceleiasi perioade, in Atena a aparut prima lege 
impotriva depozitarii deseurilor pe strada.

• Imperiul Roman: curatarea regulata a oraselor si colectarea deseurilor

• China: Inainte de secolul al II-lea i.Hr., chinezii aveau forta de munca pentru strangerea gunoaielor din majoritatea oraselor din China.

• Evul Mediu - deseurile din zonele urbane erau aruncate pe strazi, astfel creandu-se conditii extrem de murdare in zonele dens 
populate. Gunoiul si conditiile mizere au contribuit la raspandirea rapida a Mortii Negre sau ciuma bubonica, boala ce a devastat 
populatia Europei. Catre finalul Evului Mediu, conditiile de salubritate au inceput sa se imbunatateasca, datorita pavarii drumurilor si a 
curatarii strazilor din orase.

• 1473 – Administratia orasului Amsterdam repartizeaza recipiente pentru colectarea deseurilor

• Secolul XVII – XVIII: legiferarea serviciului de salubrizare a strazilor si evacuarea deseurilor in multe orase europene

• 1875 – aparitia in Anglia a legii privind sanatatea publica, care impune in mod legal curatenia oraselor
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Impactul deseurilor asupra mediului si sanatatii populatiei

1. Pericolul asupra sanatatii

2. Pericolul contaminarii apei potabile

3. Afectează condițiile socio-economice

4. Impact asupra climei

5. Contaminarea solului si plantelor de cultura prin 

transferul substantelor daunatoare in circuitul 

alimentar.
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Impactul generarii deseurilor asupra mediului

• Sectorul productiv: utilizarea resurselor (petrol, păduri, mine) şi energiei

• Sectorul de transport: utilizarea combustibililor

• Sectorul consumatorilor: generarea unor cantitati din ce in ce mai mare a
deseurilor

• Sectorul salubrizare si evacuare: Colectarea si depozitarea necontrolata a
deseurilor si transportul defectuos de la consumator la sistemele de eliminare a
deseurilor
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

a) principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale;
b) principiul precautiei in luarea deciziei;

c) principiul actiunii preventive;

d) principiul retinerii poluantilor la sursa;

e) principiul "poluatorul plateste";

f) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

g) utilizarea durabila a resurselor naturale;

h) informarea si participarea publicului la luarea deciziilor, precum si accesul la justitie in probleme
de mediu;

i) dezvoltarea colaborarii internationale pentru protectia mediului.

Principiile protectiei mediului
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• prevenirea generarii deseurilor - factor considerat a fi extrem de important în cadrul oricarei
strategii de gestionare a deaeurilor, direct legat atat de imbunatatirea metodelor de productie, 
cat si de determinarea consumatorilor sa isi modifice cererea privind produsele (orientarea catre
produse verzi) si sa abordeze un mod de viata, rezultand cantitati reduse de deseuri;

• reciclare si reutilizare - incurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor componente, 
preferabil prin reciclare. In acest sens sunt identificate cateva fluxuri de deseuri pentru care 
reciclarea este prioritara: deseurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deseuri de baterii, 
deseuri din echipamente electrice si electronice;

• valorificare prin alte operatiuni a deseurilor care nu sunt reciclate; 

• eliminarea finala a deseurilor - in cazul in care deseurile nu pot fi valorificate, acestea trebuie
eliminate in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, cu un program strict de 
monitorizare. 

Abordarea UE în domeniul gestionării deşeurilor se bazează pe 4 principii majore:
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Ierarhia deseurilor
pentru anumite fluxuri de deseuri specifice,

aplicarea ierarhiei deşeurilor poate suferi

modificari în baza evaluarii de tip analiza

ciclului de viaţă privind efectele globale ale 

generarii şi gestionarii acestor deşeuri

aplicarea principiului

autonomiei si

proximitatii

9



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

C1: reducerea generarii deseurilor municipale si organizarea gestionarii
deseurilor respectand principiul ierarhiei, tinte de reciclare
(conform Directivei cadru privind Deseurile)

C2: reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile in depozitele de 
deseuri, limitarea cantitatii depozitate

(conform Directivei Depozitarii) 

C3: atingerea tintelor pentru recuperarea si reciclarea deseurilor de 
ambalaje

(conform Directivei Deseurilor de Ambalaje)

Principalele cerinte privind deseurile
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Gestionarea deseurilor (generezi si arunci) – gestionare liniara

Agenti

economici

Gospodarii Institutii

publice

Salubrist / Colector de deseuri

Groapa de gunoi (depozit neconform)

11



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Managementul integrat al deseurilor – gestionare circulara

Sistem integrat de GDS

Institutii publice
Agenti economici

Populatie

RECICLARE

INCINERARE/ 
CO-INCINARARE

COMPOSTARE

DEPOZITARE

12

DESEU = 

RESURSA



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

ECONOMIA CIRCULARA
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Ce este Pachetul Economiei Circulare?

2 Decembrie 2015 

Comisia Europeana a adoptat noul Pachet al Economiei Circulare, ca un pachet de masuri ambitios care isi
propune sa dea un impluls competitivitatii, sa creeze locuri de munca si sa genereze o dezvoltare durabila.

Se anticipeaza ca noile masuri si actiuni vor conduce la o utilizare mai inteligenta a resurselor la nivelul UE in 
conditiile in care nu se poate construi un viitor pe modelul actual “ia – foloseste – arunca”.
In cadrul unei economii circulare valoarea produselor si a materialelor este mentinuta cat mai mult timp
posibil, utilizarea resurselor si generarea de deseuri este minimizata. La sfarsitului ciclului de viata produsele
se reintorc in circuitul de productie prin utilizarea lor ca resurse, aducand astfel din nou valoare adaugata.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_en.htm
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Limitarea accesului la 
resurse

Agresarea continua a 
mediului prin depozitarea
necontrolata a deseurilor

Impact asupra sanatatii
oamenilor

Provocari
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• Revizuirea legislatiei in domeniul deseurilor => stabileste o viziune clara si
ambitioasa pe termen lung pentru a sporii reciclarea si a diminua
depozitarea deseurilor

• Plan de Actiuni => ia in calcul ciclul de viata a unui produs de la productie, 
consum si pana in faza de deseu, precum si piata materiilor prime 
secundare.

Planul de Actiuni cuprinde un numar de actiuni care vizeaza sa inlature barierele din 
anumite sectoare specifice cum sunt plasticele, deseurile alimentare, materii prime critice, 
constructiile si demolarile, biomasa, produsele pe baza bio, precum si alte masuri
orizontale in domenii cum sunt investitiile si inovarea.

Ce cuprinde Pachetul Economiei Circulare?

16



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• Fonduri de peste 650 mil. € sub programul Orizont 2020 si 5.5 mld. € sub Fondurile
Structurale;

• Actiuni pentru a reduce deseurile de mancare la jumatate pana in 2030;

• Standarde de calitate pentru materile prime secundare;

• Masuri in cadrul unui Plan de lucru pentru Ecodesign pentru 2015-2017 pentru a 
promova reparabilitatea, durabilitatea si reciclabilitatea produselor, in plus fata de 
eficienta energetica;

• Revizuirea Regulamentului cu privire la ingrasaminte pentru a facilita utilizarea
ingrasamintelor organice;

• Strategie cu privire la plastic si reducerea poluarii marine;

• Actiuni cu privire la reutilizarea apelor uzate.

Care sunt actiunile CHEIE?
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Reducerea costurilor si crearea de locuri de munca

Economie de 600 mld €
Reducerea GES cu 2-4%  

Ecodesign
Prevenirea generarii

de deseuri
Reutilizare si alte
masuri similare

Economie de cca. 

1 mld. €

Daca 95% din 

telefoanele mobile s-

ar colecta si procesa. 

Costul de productie a 

unui telefon mobil se 

injumatateste daca

recuperam

telefoanele uzate

6,4 mld € / an 
economie costuri

material si

140 mil. €/an costuri
cu energia

Reducere GES cca. 
6,3 mil. tone

Pentru repararea si
reconditionarea

vehiculelor comerciale
usoare in locul

reciclarii tuturor
componentelor la 

nivelul UE
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• Anual la nivelul UE se pierd cca. 600 mil. tone de material continute in deseuri
care ar putea fi reciclate si utilizate.

• In prezent se recicleaza in medie numai 40% din deseurile generate in 
gospodarii la nivelul UE. Exista regiuni cu rate de reciclare de 80% timp ce in 
unele zone rata este de sub 5%.

Tinand cont de cele de mai sus se propune:
Tinta de reciclare a deseurilor municipale de 65% pana in 2030;
Tinta de reciclare a ambalajelor de 75% pana in 2030;
Tinta de depozitare se reduce la maxim 10% pana in 2030

Masuri in domeniul gestiunii deseurilor
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• Directivele 2000/53/EC privind Vehiculele scoase din uz, 2006/66/EC 
privind bateriile si acumulatorii, 2012/19/EU privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice – masuri de simplificare

• Directiva 2008/98/EC, Directiva 1999/31/EC si Directiva 94/62/EC –
modificare de tinte

Care sunt Directivele vizate ?
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• Alinierea definitiilor; 

• Cresterea tintelor de pregatire pentru pregatire pentru reutilizare si reciclare la 65% a deseurilor
municipale pana in 2030; 

• Cresterea tintelor pentru pregatire pentru reutilizare si reciclare a deseurilor de ambalaje si de 
simplificarea a stabilirii tintelor; 

• Limitarea graduala a depozitarii pana la maxim 10% in 2030; 

• Armonizarea si simplificarea cadrului legal pentru sub-produse si incetarea statutului de deseu; 

• Noi masuri pentru prevenire, inclusiv a deseurilor de alimente si reutilizarea; 

• Introducerea de conditii minime de operare pentru Raspunderea Extinsa a Producatorului; 

• Introducerea unui Sistem de alerta timpurie cu privire la tintele de reciclare; 

• Simplificarea obligatilor de raportare; 

Care sunt principalele elemente ?
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Prezent

2020

31dec 

2023

1 ian

2025

2030 2035

Depozitarea deseurilor

(limitare la maxim)

10%

25%

Deseurile municipale

(pregatire pentru reutilizare si

reciclare)

50% 55% 60% 65%

Colectarea separata a textilelor   
Colectarea separarata a bio-deseurilor    
Reciclarea deseurilor de ambalaje 55% 65% 70%

o Plastic 22,5% 50% 55%

o Lemn 15% 25% 30%

o Metale feroase 50% 70% 80%

o Aluminiu - 50% 60%

o Sticla 60% 70% 75%

o Hartie 60% 75% 85%



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

19 documente in pregatire la Comisie, dintre care cele mai relevante sunt:
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Ghid privind modularea tarifelor

Ghid privind deseurile periculoase din deseurile municipale

Standardele minime pentru operatiile de tratare

Reguli de calcul, verificare si raportare a rezidurilor dupa sortare

Reguli de calcul, verificare si raportare a deseurilor de ambalaje generate

Metodologie de calcul pentru reutilizare

Metodologie de calcul a metalelor reciclate



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

PLASTICUL

24

• Strategia privind plasticul

• Interdictii la punerea pe piata - Directiva privind obiectele de 
plastic de unica folosinta

• 10 produse de unica folosinta care in total reprezinta 70% din deseurile
marine 

• Pana in 2025 ambalajele de unica folosinta pentru bauturi trebuie
colectate in proportie de 90%  

• Instrumente economice la nivel European – contributie platita
de SM (0,8 euro/kg) pentru ambalajele de plastic ( aproximativ
150 mil. euro anual pentru Romania)



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Scopul final

Economia Europei sa fie mai curata si mai competitiva prin limitarea utilizarii
resurselor, reducerea cantitatii de deseuri generate si intensificarea reciclarii
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sesiunea 3 – Principii de baza privind 
Gestionarea Deseurilor Solide – partea a II-a
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Politica de mediu in domeniul deseurilor la nivel national –
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (2014 - 2020)

- prioritizarea eforturilor in domeniul gestionarii deşeurilor in linie cu ierarhia deseurilor (prevenirea; 
pregatirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operatiuni de valorificare, de exemplu, valorificarea
energetica; eliminarea); 

- dezvoltarea de masuri care sa incurajeze prevenirea generarii de deseuri şi reutilizarea, promovand
utilizarea durabila a resurselor; 

- creşterea ratei de reciclare si imbunatatirea calitatii materialelor reciclate, lucrand aproape cu 
sectorul de afaceri si cu unitătile si intreprinderile care valorifica deseurile; 

27
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Politica de mediu in domeniul deseurilor la nivel national –
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD)

- promovarea valorificarii deseurilor din ambalaje, precum si a celorlalte categorii de deseuri; 

- reducerea impactului produs de carbonul generat de deseuri;

- incurajarea producerii de energie din deseuri pentru deseurile care nu pot fi reciclate;

- organizarea bazei de date la nivel national şi eficientizarea procesului de monitorizare; 

- implementarea conceptului de "analiza a ciclului de viata" in politica de gestionare a deseurilor.
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Politica de mediu in domeniul deseurilor la nivel national –
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD)

Pentru imbunatatirea serviciilor catre populatie si sectorul de afaceri strategia isi propune:

o încurajarea investitiilor verzi;

o susţinerea initiativelor care responsabilizeaza populatia pentru a reduce, a reutiliza, a recicla şi a 
valorifica deseurile din gospodarii; 

o colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale pentru cresterea eficientei si calitatii deseurilor
colectate, facandu-le mai uşor de reciclat si valorificat;

o colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale si sectorul de afaceri pentru imbunatatirea
sistemelor de colectare separata şi tratare a deseurilor.
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

PNGD contine si Programul national de prevenire a generarii deseurilor

Prezinta situatia existenta, planificarea plecand de la ipoteze, obiective si tinte, alternativele
disponibile, instrumente de politica, precum si indicatori de monitorizare

Trateaza in mod separat deseurile municipale si alte fluxuri speciale de deseuri

Datele analizate sunt pentru perioada 2010 – 2014

Proiectia de timp este 2015 - 2025

30

Politica de mediu in domeniul deseurilor la nivel national –
Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD)
Aprobat prin HG 942/2017
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Alternativa aleasa pentru palnificare este alternativa 2 care prevede:

• Extinderea sistemului de colectare separata a deșeurilor reciclabile

• Extinderea capacităților de sortare acolo unde va fi necesar și construirea de instalații de sortare noi

• Extinderea sistemului de colectare separata a biodeseurilor: 

• Construirea de instalatii de digestie anaeroba

• Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor verzi 

• Construirea de instalatii de compostare 

• Construirea a 25 instalații de tratare mecano-biologica cu biouscare

• Construirea unei instalatii de incinerare cu valorificare energetica

• Inchiderea depozitelor neconforme pana in 2020

31

Politica de mediu in domeniul deseurilor la nivel national –
Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD)
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Diagrama gestionarii deseurilor in 
anul 2025 cand toate investitile
vor fi realizate si puse in functiune

Tinand cont de restrictile impuse
la depozitare sunt necesare
eforturi suplimentare fata de 
alternative propusa

32
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Legea cadru deseuri – L 211/2011

Obiectiv
Prezenta lege stabileste măsurile necesare pentru protectia mediului si
a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse 
determinate de generarea şi gestionarea deseurilor şi prin reducerea
efectelor generale ale folosirii resurselor si creşterea eficientei folosirii
acestora.

DESEU -> RESURSA
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Extractie si
productie

Transport Distributie
Achizitie si

utilizate
Reutilizarea
produselor

Colectarea
deseurilor

Pregatirea
pentru

reutilizare

Reciclarea

Valorificarea
prin alte
metode

Reducere la sursa Model de consum

PREVENIRE
Gestionarea deseurilor

Prevenirea – etapele analizate

Trebuie privite toate etapele ciclului de viata ale unui produs
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Reutilizarea

Utilizarea unui produs pentru acelasi scop (ex: ambalajele reutilizabile sunt proiectate sa

indeplineasca rolul de ambalare de mai multe ori)

Prelungeste durata de viata a unui produs in situatia in care acestea sunt colectate de cei care nu le 

mai folosesc

• Centre de primire si triere

• Reparare

• Vanzare sau donare

Se preteaza cel mai bine echipamentele electrice si electronice, mobilier, jucarii, alte bunuri
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Reciclarea – context european

• Europa = Societate a Reciclarii

• Tinte pentru reciclarea deseurilor din gospodarii

• Reciclarea depinde de calitatea deseului supus reciclarii (standarde de calitate

privind acceptarea in instalatile de reciclare)

• Cererea pietei de materii prime secundare este fluctuanta, asa incat impunerea

unor obligatii legale ajuta piata sa sprijine reciclarea

36

Definitie: orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate in produse, materiale sau substanțe pentru a-și indeplini

funcția initiala ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetica și conversia

in vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere
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• Deseuri acceptate

• uleiuri uzate (incl.emulsii)

• lacuri si vopsele

• cauciuc

• lemn

• hartie

• mase plastice

• gudroane solidificate 

• compusi organici din industria de medicamente, coloranti

• slamuri, namoluri, gudroane din industria petroliera, siderurgica, 

epurarea apelor, etc

Valorificarea energetica – solutie oferita de 
fabricile de ciment
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SUBPRODUS

o substanta sau un obiect care rezulta in urma unui proces de productie al carui
obiectiv principal nu este producerea acestuia si care indeplineste, cumulativ, 
urmatoarele conditii:

• utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa;
• substanţa sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei alte prelucrari suplimentare 

celei prevazute de practica industriala obisnuita;
• substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de productie;
• utilizarea ulterioara este legala, in sensul ca substanta sau obiectul indeplineste toate cerintele 

relevante referitoare la produs, la protectia mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea
specifica si nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

38

Legea cadru deseuri – L 211/2011
NOTIUNI NOI
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INCETAREA STATUTULUI DE DESEU

anumite categorii de deseuri au trecut printr-o operatiune prevazuta in anexa nr. 3 si daca indeplinesc criteriile 
specifice stabilite de Comisia Europeana, acestea inceteaza sa mai fie considerate deseuri

Este necesara respectarea anumitor conditii: 

a) substanţa sau obiectul este utilizat în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa ori obiectul în cauză;

c) substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sănătăţii populaţiei.

• Regulament 333/2011 – fier, otel si aluminiu

• Regulament 1179/2012 – cioburi de sticla

• Regulament 715/2013 – cupru

In pregatire: hartie, plastic, aggregate, deseuri biodegradabile
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Legea cadru deseuri – L 211/2011
NOTIUNI NOI
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RASPUNDEREA EXTINSA A PRODUCATORULUI

masuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producatorul produsului, persoana fizica
autorizata sau persoana juridica care, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, 
trateaza, vinde ori importa produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului

• încurajarea adoptarii inca din faza de proiectare a produselor, a unor solutii care sa reduca
impactul asupra mediului si generarea de deseuri

• incurajarea productiei şi comercializarii de produse cu utilizari multiple

• acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dups ce produsele nu mai sunt folosite si
asigurarea gestionarii ulterioare

• punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si 
reciclabil al produselor

40

Legea cadru deseuri – L 211/2011
NOTIUNI NOI
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LISTA DESEURILOR

Lista deşeurilor aprobata de către
Comisia Europeană se preia in legislatia
naţionala prin hotarare a Guvernului

HG 856/2002 - privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase

Decizia 2014/955/UE – modifica anexa
(lista deseurilor)

! Deseurile periculoase sunt marcate cu 
*

41

Cuprinde 20 de capitole

Codificare pana la 

6 cifre

XX XX XX

Ex: prelucrarea lemnului

03 01 01 - deșeuri de 

scoarță și de plută
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VALORIFICAREA DESEURILOR

Producatorii de deseuri şi detinatorii de deseuri au 
obligatia valorificarii acestora

COLECTAREA SEPARATA

cel puţin urmatoarele categorii de 

deseuri: hartie, metal, plastic şi sticla

OPERATIUNILE DE 

VALORIFICARE 
Sunt prezentate in Anexa nr. 3

R1 – R13

Operatorii economici care desfasoara 

operatiuni de valorificare a deseurilor se 

inscriu la Ministerul Economiei, 

Comertului si Mediului de Afaceri
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RECICLAREA DESEURILOR

• stimularea realizarii unor reţele pentru repararea si reutilizarea
produselor;

• utilizarea instrumentelor economice;

• introducerea unor criterii referitoare la achizitiile publice;

• stabilirea de obiective cantitative sau alte măsuri

COLECTAREA SEPARATA

Obligatie a autoritatilor locale incepand cu anul 2012

pana in anul 2020, un nivel de 

pregatire pentru reutilizare şi 
reciclare de minimum 50% din masa 

totala a cantitatilor de

deseuri, cum ar fi hartie, metal, 

plastic si sticla provenind din 

deseurile menajere

minimum 70% din masa cantitatilor 

de deseuri

nepericuloase provenite din 

activităţi de constructie si demolari
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ELIMINAREA DESEURILOR

Obligatii ale operatorilor autorizati sa elimine deseuri

• sa asigure eliminarea în totalitate a deseurilor care le sunt incredintate;

• sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea
deseurilor;

• sa amplaseze si sa amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor intr-un spatiu si in conditii
stabilite de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului competente;

• sa introduca in instalatia de eliminare numai deseurile mentionate in autorizatia emisa de 
autoritatile competente si sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea.

Abandonarea deseurilor

Eliminarea in afara spatilor autorizate
Interzis !
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COSTURILE

In conformitate cu principiul „poluatorul plateste”, costurile operatiilor
de gestionare a deseurilor se suporta de catre producatorul de deseuri
sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al deseurilor.

Pentru anumite categorii de deseuri costurile se pot acoperi de catre producatorul

produsului din care deriva deseul respectiv, eventual si distribuitorii acelor produse

RESPONSABILITATEA PRODUCATORULUI
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Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor

Deseurile pot sa fie gestionate direct de catre cel care le produce sau
pot fi incredintate catre operatori autorizati

RESPONSABILITATEA ramane valabila

pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa

Detinatorii si producatorii de deseuri, comerciantii precum si colectorii si transportatorii de deseuri

trebuie sa aiba o persoana desemnata instruita sa se ocupe cu gestionarea deseurilor (terta parte)
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DESEURILE PERICULOASE

Este obligatorie:

• Colectarea, transportul si stocarea seoarata a diferitelor tipuri de deseuri periculoase în functie

de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot 

fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu

• Trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală
• Etichetarea si ambalarea conform Regulamentului CLP (referitor la clasificarea, etichetarea si

ambalarea substantelor si preparatelor periculoase)

Este interzisa => Amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, cu anumite derogari
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DESEURILE PERICULOASE

PICTOGRAME CLP (Regulament nr. 1272/2008)
Se aplica de la 1 iunie 2015

fraze de pericol, fraze de precauție și pictograme
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Bio – deseurile

Obligatii ale autoritatilor locale:

• sa colecteze separat bio-deseurile, in vederea compostarii si fermentsrii bio-deseurilor;

• sa trateze bio-deseurile intr-un mod care asigura un inalt nivel de protectie a mediului;

• sa foloseasca materiale sigure pentru mediu, produse din bio-deseuri;

• sa incurajeze compostarea individuala in gospodarii.

Deseurile biodegradabile provenite din parcuri şi gradini trebuie sa fie colectate separat si
transportate la statiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare.

Legea cadru deseuri – L 211/2011
NOTIUNI NOI
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AUTORIZARE

Toate unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligate sa
obtina o autorizatie/autorizatie integrata de mediu.

Se pot acorda derogari: 

a) eliminarea propriilor deseuri nepericuloase la locul de productie

b) valorificarea deseurilor

Se stabilesc de autoritatea de mediu care sunt conditiile de acordare

Legea cadru deseuri – L 211/2011
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INREGISTRARE

In cazul in care nu este necesara autorizarea se inregistreaza:

a) operatorii economici care colecteaza si transporta deseuri în

sistem profesional;

b) comerciantii sau brokerii;

c) operatorii economici care fac obiectul derogarilor

Legea cadru deseuri – L 211/2011
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Planuri si programe

Planurile de gestionare a deseurilor se elaboreaza la nivel national si judetean (in 
elaborare metodologia de elaborare a PJGD)

PNGD prevede obligativitatea reevaluarii cantitatilor estimate in planurile judetene

Program de prevenire a generarii de deseuri (poate fi integrat in PNGD)

Incepand cu anul 2012 companiile trebuie sa elaboreze planuri de prevenire

Legea cadru deseuri – L 211/2011
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Principii de bază privind Dezvoltarea Durabilă
și Egalitatea de Şanse

Dumitra MEREUȚĂ
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CONȚINUT
Principii orizontale

I. Dezvoltare durabilă
 Poluatorul plătește 
 Protecția biodiversității 
 Utilizarea eficientă a resurselor 
 Schimbările climatice, problemă globală
 Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 
 Reziliența la dezastre

II. Egalitatea de gen și de șanse
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PRINCIPII ORIZONTALE

STRATEGIA EUROPA 2020

Creștere inteligentă,
Creștere durabilă,
Creștere favorabilă incluziunii

Dezvoltarea durabilă
Egalitatea de gen și de șanse
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DEZVOLTARE DURABILĂ (1)
Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor  prezentului, 

fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi 
(Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare)

Conceptul DD - totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică având ca 
fundament asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice și mediul înconjurător
 Economie: eficiență, creștere, stabilitate
 Societate: nivel de trai, echitate, dialog social și delegarea responsabilităților, protejarea 

culturii/patrimoniului

Mediu: conservarea și protejarea resurselor 

Mediu – suport al dezvoltării socio-economice

 naturale, biodiversitate, evitarea poluării 

- degradat ca rezultat al poluării și utilizării ineficiente a resurselor
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DEZVOLTARE DURABILĂ (2)

 1972, Stockholm - Conferința Națiunilor Unite dedicată problemelor de mediu: poluarea, exploatarea  
resurselor, degradarea mediului.

 1983, înființarea Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare (WCED).
 1987, Raportul Brundtland (WCED) – “ VIITORUL NOSTRU COMUN“
 1992, Rio de Janneiro – a doua conferință mondială dedicată mediului și dezvoltarii

 “Sustainable Development“
 Agenda 21

2000, Summit-ul Mileniului (New York) unde s-au adoptat opt (8) obiective de dezvoltarea 
ale Mileniului (ODM):

 Reducerea sărăciei
 Realizarea accesului universal la educația primară
 Promovarea egalității de gen și promovarea femeilor
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DEZVOLTARE DURABILĂ (3)
 Reducerea mortalității infantile

 Combaterea HIV/SIDA, malariei și altor boli

 Asigurarea sustenabilitații mediului

 Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare

 Convenţia cadru asupra schimbărilor climatice

 Convenţia privind diversitatea biologică
 Convenţia privind deșertficarea

2001, Consiliul European de Mediu (Gotteborg) – Strategia Europa pentru Dezvoltare 
Durabilă
 Set de indicatori pentru monitorizarea progreselor 

2002, Johannesburg (Rio+10)-reînnoirea angajamentului politic cu privire la dezvoltarea 
durabilă
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DEZVOLTARE DURABILĂ (4)
 2012, “ Rio+20” – lansarea procesului pentru stabilirea unui set de obiective de dezvoltare 

durabilă (ODD)
- s-au adoptat linii directoare privind politicile de dezvoltare a economiei 

verzi

 2015, ONU- Raport: - eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților, 
- asigurarea eglității de gen, 
- încheierea conflictelor violente,
- combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului

“AGENDA 2030 “, 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD)
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DEZVOLTARE DURABILĂ (6)
Acțiune Europeană pentru durabilitate

 Integrarea ODD în politicile și inițiativele UE,
 Continuarea  cooperării cu partenerii externi, în special cu țările în curs de dezvoltare,
Punerea în aplicare a Agendei 2030, în parteneriat Comisia Europeană-Consiliul 

European-Parlamentul European, celelate institutii europene, organizații 
internaționale, ale societății civile, cetățeni și toți partenerii interesați,

Lansarea unei platforme cu rol de monitorizare și schimb de informații privind cele 
mai bune practici.

România
Strategia de dezvoltare durabilă, orizonturi 2013-2020-2030 (HG 1460/2008)

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (SGG)-revizuirea Strategiei
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POLUATORUL PLĂTEȘTE (1)
Constituția României, art. 35

“ Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat 
ecologic “ ,

“Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător”
OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare

art. 3, principiul “poluatorul plătește“
art.  94 (1), “protecția mediului constituie obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice“

OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea 
prejudiciului asupra mediului (transpunerea Directivei 2004/35/CE)
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POLUATORUL PLĂTEȘTE (2)
Modelele de producție și consum practicate sunt responsabile pentru generarea și diversitatea 

deșeurilor
 Integrarea principiilor DD impune:

Modificarea modelelor de producție și consum actuale,
Dezvoltarea instrumentelor economice specifice, în procesul de gestionare a deșeurilor, 

care să stimuleze:
 Industria de reciclare,

Valorificarea deșeurilor (ex. cele compostabile),
Resursa umană pregătită corespunzător
 Informarea și conștientizarea cetățenilor
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PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII (1)
Biodiversitatea – diversitatea vieții pe pământ (ecosistemelor, speciilor, genetică, etnoculturală)

- oferă societății servicii ecosistemice, precum apă curată, polenizarea, 
protecția împotriva inundațiilor, servicii cu valoare economică

Obiectivele Convenției privind diversitatea biologică:
 Conservarea diversității biologice
 Utilizarea durabilă a diversității biologice
 Împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice

Strategia UE în domeniul biodiversității – Stoparea pierderii biodiversității şi a degradării
-6 obiective- serviciilor ecosistemice din UE până în 2020 şi 

refacerea acestora în măsura posibilului
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PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII (2)

Nr. OBIECTIV

1. Punerea în aplicare integrală a directivelor privind păsările și habitatele

2. Menținerea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente
3. Creșterea contribuției agriculturii și silviculturii la menținerea și sporirea biodiversității
4. Asigurarea utilizării durabile a resurselor piscicole
5. Combaterea speciilor alogene invazive

6. Contribuția la evitarea pierderii biodiversității globale



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR (1)
Energia

 Eficiența energetică, de la locul de producție, până la consumatorul final
 Utilizarea surselor regenerabile de energie

Apa - componentă a mediului, vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice
 Economisire în consumul casnic
 Recirculare în procese industriale

Solul – planificare eficientă a utilizării, luând în considerare funcțiile pe care le are:
 Producția de hrană/biomasă 
 Filtru pentru apa freatică  și tampon pentru diverse reacții chimice
 Sursă de biodiversitate, habitate, specii
 Fundament pentru construcții
 Rezervor pentru resurse minerale neregenerabile (cărbune, petrol, minereuri)
 Patrimoniu geologic și arheologic
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UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR (2)
Pădurea

Funcția de producție
Funcția de protecție

 a apelor,

 a terenurilor și solurilor,
 împotriva factorilor climatici și a poluării industriale,
 interes științific și de conservare a fondului cinegetic și forestier

Deșeurile, sursă de materii secundare
 ECONOMIA CIRCULARĂ (pachet legislativ aprobat în 2018) directivele privind: deșeurile, vehiculele 

scoase din uz și bateriile uzate, ambalajele și deșeurile din ambalaje, depozitarea deșeurilor)
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE, FENOMEN GLOBAL

Schimbările climatice reprezintă un domeniu transectorial: 

Orice sector de activitate este sursă de emisii GES;

Orice sector de activitate este vulnerabil la efectele SC

Politicile europene gravitează în jurul dioxidului de carbon;

Emisiile GES demonstrează sănătatea sistemului economico-social/competitivitatea
activităților economice;

Sistemele economico-sociale se reglează prin politici publice integrate (construite prin 
integrarea cerințelor determinate de obiectivele privind dezvoltarea durabilă);
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ATENUAREA ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE(1)
 Convenția cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (1992)

 Obiectiv fundamental-stabilizarea concentraţiilorde GES în atmosferă care să prevină interferenţa 
cu sistemul climatic, într-un interval de timp care să permită adaptarea ecosistemelor, astfel încât 
producţia alimentară să nu fie ameninţată şi să permită dezvoltarea durabilă

 Protocolul de la Kyoto (1997)

 Stabileşte ţinte obligatorii de reducere a emisiilor GES, pentru economiile dezvoltate şi cele în 
tranziţie, pentru perioada 2008-2012, faţă de anul 1990

 Acordul de la Paris (2015)

 Angajament pe termen lung “menţinerea temperaturii medii globale mult sub 2°C peste
nivelurile perioadei preindustriale” (eforturi de a rămâne sub 1.5°C). Toate tările semnatare îşi 
asumă contribuţii naţionale. Diviziunea ţări dezvoltate – ţări în curs de dezvolare este inlocuită cu 
referinţa la circumstanţele naţionale.
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ATENUAREA ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE (2)
UE, lider Mondial în combaterea schimbărilor climatice

 Atenuarea schimbarilor climatice-reducerea emisiilor GES

 Pachetul Energie-Schimbări Climatice 2020 –”20-20-20” (reducerea emisiilor GES, creșterea 
ponderii energiilor regenerabile, eficiența energetică)

 Cadrul 2030 Energie-Schimbări Climatice (reducerea emisiilor GES cu 40%, creșterea ponderii
energiilor regenerabile și a eficienței energetice cu 27%). Planurile Naționale privind Energia și
Schimbările Climatice devin instrumentele cheie de implementare și raportare (sub Energy Union 
Governance).

 Adaptarea la efectele schimbărilor climatice: accent crescut, atât sub Acordul de la Paris, cât și la nivel
european (posibila raportare sub Energy Union Governance, acțiune bazată pe strategii și planuri la 
nivel național si regional).
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)

ATENUAREA ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE (3)
Strategia națională privind schimbările climatice și creștere economică verde cu emisii reduse

de dioxid de carbon (HG 739/2016)

Obiective strategice privind atenuarea schimbărilor climatice (8 sectoare)

Obiective strategice privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice ( 12 sectoare)

Planul național de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice

Acțiuni/măsuri

Politice

Capacitate administrativă
 Investiții (inclusiv studii)
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ATENUAREA ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE (5)
(ex. din PNASC 2016-2020, cu referire la deșeuri)

Atenuare:
 Închiderea depozitelor neconforme,
 Implementarea sistemelor de colectare selectivă,
 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile și compostarea acestora
 Producerea energiei din deșeuri (studii, cercetări),
 Dezvoltarea cunoștințelor AL privind legătura dintre SC și operațiunile de gestiune a deșeurilor

Adaptare:
 Modele climatice la nivel regional și local,
 Programe de formare pentru funcționarii AL,
 Ajustarea codurilor  și normelor în domeniul construcțiilor pentru a corespunde condițiilor de climă și fenomene extreme,
 Ghiduri actualizate în contextul SC în procesul de elaborare și implementare a Planurilor de apărare în situații de urgență 

specifice fenomenelor climatice extreme
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REZILIENȚA LA DEZASTRE (1)
Impactul depozitelor de deșeuri urbane asupra mediului

Modificarea peisajului,

 Poluarea apelor de suprafață și subterane,
 Poluarea aerului,

 Emisii de gaze cu efect de  seră,
 Pierderea speciilor de floră și faună de pe suprafața ocupată și a celor din zonele învecinate,
 Dezvoltarea unei vegetații specifice zonelor poluate,
 Invadarea zonei de către insecte, păsări, mamifere ce se hrănesc din gunoaie (vectori de transmitere a 

bolilor)

Cauze:  deficiențe de proiectare/execuție/operare a depozitelor și gradul redus de colectare 
selectivă
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REZILIENȚA LA DEZASTRE(2)
Posibile acțiuni:
 Creșterea exigențelor în procesul de reglementare/autorizare și cel de control al depozitelor,
 Identificarea de soluții pentru îmbunătățirea nivelului de profesionalism al proiectanților și constructorilor 

de depozite,

 Identificarea, împreună cu factorii interesați, a necesităților de îmbunătățire a cadrului de reglementare,  
 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în rândul lucrătorilor din salubritate,
 Programe de informare, conștientizare pentru cetățeni
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EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE (1)

Egalitatea de gen - un drept potrivit căruia orice persoană, indiferent de gen, este 
liberă să își dezvolte propriile competențe și să își exprime opțiunile
Abordare integratoare – pornește de la definirea politicilor și continuă cu dezvoltarea, 

implementarea și monitorizarea având ca obiectiv îmbunătățirea acestora

Egalitatea de șanse – se bazează pe participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane 
la viața economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.
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EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE (2)

Legea nr. 125/2016 privind aderarea României la Centrul european pentru interdependență și 
solidaritate mondială, creat prin Rezoluția (89)14, adoptată de Comitetul de Miniștri al 
Consiliului Europei la 21 octombrie 1993;

O.U.G. nr. 1050/2014 din  privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 – 2017 şi a Planului general de acţiuni pe perioada 
2014 – 2017 pentru implementarea Strategiei

Legea nr. 62/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind 
implementarea principiului egalităţii de tratament între femei și bărbaţi în ceea ce privește 
accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;

Legea concediului paternal nr. 210/1999;

O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE (3)

 Strategia europeană 2010 – 2020 pentru persoanele cu dizabilități: un angajament reînnoit pentru o 
Europă fără bariere;

 Strategia pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-
2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări„ (HG 1175/2005); 

 Legii nr. 448/2006, republicată în 2011 privind promovarea și protecția protecția drepturilor persoanelor cu 
handicap;

 HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
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EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE (4)
 Ocuparea unui loc de muncă nu trebuie să fie condiționată de apartenența la un anumit sex;
 Salariul egal pentru muncă similară cantitativ și calitativ, indiferent de gen;
 Promovarea pe criterii de competență profesională;
 Regulamentele interne ale unităților trebuie să prevadă sancțiuni disciplinare, în condițiile legii, pentru 

angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de 
intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, definite de lege;

 Informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii şi a hărţuirii sexuale la locul de muncă, 
inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unităţilor pentru 
prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe criteriul de gen. 
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MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
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Sesiunea 4 – Sisteme de Colectare, Transport si 
Transfer a Deseurilor Municipale - partea I

1
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Circuitul deseului

Pentru o buna gestionare a deseurilor toate etapele
sunt in aceeasi masura importante. 

- Separarea la sursa de generare tinand cont de 
caracteristicile deseului respectiv;

- Colectarea cu vehicule dedicate care sa preia
separate deseurile;

- Transferarea catre Statii / puncte de transfer pentru
eficientizarea transportului catre centrele de 
tratare.
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Sisteme de colectare

Gradul de participare la sistem este
determinat de mai multi factori, dintre
care cei mai importanti sunt
proximitatea si nivelul de constientizare
a generatorului

Sisteme din poarta in poarta

- Ghena la blocuri turn, pubele individuale la case

Sisteme cu colectare la puncte fixe

- Containere in puncte fixe

3



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sisteme de colectare

In functie de tipul de deseu colectat

Colectare mixta – deseu amestecat

Sistemul uzual de colectare in care toate deseurile se pun in acelasi recipient

Colectare selectiva

Anumite tipuri de deseu se separa din fractia amestecata – de regula cele cu valoare economica

Colectare separata

Separarea la sursa de generare a fiecaui tip de deseu in functie de operatia ulterioara la care este
supus si de compatibilitatea la colectare cu alte tipuri de deseu
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Colectarea deseurilor

Cele mai importante probleme generate de gestionarea
deseurilor municipale sunt cele referitor la colectarea
separata, precum si tratarea ulterioara a fractilor
colectate separat.

Sunt necesare investitii importante, o colaborare
eficienta a tuturor celor implicati pe lant dar si luarea in 
calcul in momentul proiectarii sistemului a unor
parametri care pot influenta major sistemul
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Puncte de colectare permanente

 

Containere supraterane

Containere subterane
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Este adecvat pentru zonele cu densitate ridicata a populatiei.

Avantaje:

• producatorii de deseuri se pot deplasa la punctul de colectare ori de cate ori trebuie sa depoziteze

deseurile reciclabile sau periculoase

• cu ajutorul unor campanii intense de constientizare a populatiei, cantitatile colectate prin acest sistem pot

fi comparabile cu cele colectate prin sistemele de colectare mobile.

 

Centre de colectare permanente
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Dezavantaje:

• Echipamentul de baza consta in containerele de colectare pentru deseuri lichide si solide, un

cantar, si existenta unui personal calificat.

• Presupune cheltuieli ridicate de investitii si cu personalul.

• Fiecare punct de colectare trebuie dotat in mod adecvat pentru a indeplini conditiile de sanatate

si siguranta (ex. reguli pentru prevenirea accidentelor, reglementari privind depozitarea materialelor

periculoase, etc.).

Centre de colectare permanente
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aaaaaaaaaaaaa

Autogunoiera cu 2 axe 

Autogunoiera cu 3 axe

Vehicule pentru deşeuri

Transportul deseurilor

9



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

VEHICULE 
PENTRU 

COLECTARE SI 
TRANSPORT 

DESEURI 
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VEHICULE 
PENTRU 

COLECTARE SI 
TRANSPORT 

DESEURI 
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Optimizarea unui sistem de colectare si transport 

1. Marirea capacitatii vehicului pentru a reduce numarul

de transporturi la depozit (vol./compactare).

2. Marirea capacitatii recipientului pentru a eficientiza

procedura de incarcare.

3. Reducerea frecventei de colectare pentru a creste

cantitatea de deseuri colectate pe km.

O aplicare consecventa a celor 3 masuri poate reduce  costurile colectarii cu pana la 50%!

12



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Optimizarea unui sistem de colectare a deseurilor

• Containerele trebuie golite cand ating un anumit grad de 
umplere

• Rutele trebuie sa fie corelate cu timpul de lucru al lucratorilor

• Rutele trebuie sa fie cat mai scurte dar sa acopere cat mai multe
puncte de colectare

• Optimizarea rutelor de face in timp pe baza datelor culese in 
timpul operarii
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Frecventa ridicarii

Saptamanal, la mai multe saptamani, la apel, dupa un program stabilit

In functie de:

• Cantitatea de deseuri acumulata (ex. mai mica la colectarea separata a 
reciclabilelor)

• Acumulare regulata/neregulata de deseuri (zone turistice)

• Anotimp (vara, iarna)

• Ridicare comuna a deseurilor menajere si biodegradabile în sistem multi-
compartimentat

Frecventa colectarii deseurilor municipale
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STATII DE TRANSFER DESEURI • Instalații în care deșeurile urbane solide sunt preluate

de vehicule de transport de mare capacitate pentru a 

facilita transferul deseurilor la depozitele controlate sau

la centrele de tratare (reciclare).

• Locul de amplasare este un element cheie în

proiectarea instalatiei. 

• Scopul: de a reduce costurile de transport. 

Indus

tria

Transferul deseurilor
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Conditii pentru o statie de transfer:

• distanta dintre zona de colectare si depozitul de deseuri

este mai mare de 35-45 km

• colectarea deseurilor se desfasoara cu vehicule mici

• cantitatea de deseuri ce trece prin statia de transfer justifica

investitia si costurile de exploatare (circa 50.000 t/an)

• sortarea deseurilor poate reduce costurile

Transferul deseurilor
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Vehicul de 
transport la 
distanţă

Presă 
de 
deşeuri 

Vehicul 
de 
colectar
e

Vehicul 
de 
colectare

Vehicul de 
transport la 
distanţă

Buncăr cu încărcare
pe bandă cu plăci 
articulate

Vehicul 
de 
colectare

Vehicul de transport 
la distanţă

Vehicul de colectare

Presă de deşeuri
Vehicul de 
transport la 
distanţă

Recipient de 
transbordare

Staţie de transfer 
cu încărcare 
directă, fără
compactare, în 
vehiculul de 
transport la 
distanţă

Staţie de transfer 
cu încărcare 
directă, printr-o 
presă de deşeuri, 
cu compactare, 
în vehiculul de 
transport la 
distanţă

Staţie de transfer 
cu încărcare 
indirectă, prin 
buncăr şi bandă de 
transport, fără 
compactare 

Staţie de transfer 
cu încărcare 
indirectă, printr-
o presă de 
deşeuri, cu 
compactare, în 
containerul de 
schimb

Transferul
deseurilor
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Transportul deseurilor

Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de 
deseuri

HG 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi
al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul
de deşeuri
HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

18
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Transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu

Transportul deseurilor
periculoase se face in baza

formularului formular
pentru aprobarea

transportului deşeurilor
periculoase (Anexa 1)

Formularul completat si
semnat stampilat de 
trimite destinatarului

Destinatarul care accepta
transportul semneaza si

stampileaza formularul si il
transmite expeditorului

Expeditorul transmite
formularul la APM in raza

caruia este instalatia
destinatarului pentru
aprobare (max 7 zile)

APM – ul dupa aprobare
trimite formularul catre: 
experditor, APM in raza

caruia este expeditorul, ISU

Formularul se intocmeste in 6 exemplare cate unul pentru: 

expeditor, destinatar, transportator, APM expeditie, APM destinatie, ISU

Transportul deseurilor - HG 1061/2008 – deseuri periculoase
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• Aprobarea poate fi acordata pentru o singura categorie si:

• Un transport

• Mai multe transporturi

• Valabilitate 2 ani

• Pentru cantitati mai mici de 1 tona nu este necesara aprobarea APM destinatie dar primeste un 
exemplar din Formularul de expeditie transport (Anexa 2)

• Pentru cantitati mai mari de 1 tona transportul este insotit de doua formulare

• Formularul de aprobare

• Formularul de expeditie transport

Transportul deseurilor - HG 1061/2008 – deseuri periculoase
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• Destinatarul preleveaza o proba din fiecare transport o eticheteaza si pastreaza 3 luni

• Ruta se alege de catre expeditor si transportator si de aproba de ISU expeditor 

• ISU expeditor anunta cu 48 de inainte de efectuarea transportului toate ISU din judetele
tranzitate

• Personalul implicat inclusiv transportatorul este instruit pentru a actiona in caz de 
accident 

• Transportatorul anunta ISU in caz de accident si APM pe raza caruia s-a produs accidentul

• Destinatarul dupa efectuarea operatiei de eliminare completeaza si semneaza formularul
de expeditie transport si il trimite catre: expeditor, APM expeditor si APM destinatar

Transportul deseurilor - HG 1061/2008 – deseuri periculoase
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Se efectueaza in baza Formularului de incarcare descarcare (Anexa 3)

Se completeaza in 3 exemplare de catre expeditor

Transportul deseurilor - HG 1061/2008 – deseuri nepericuloase

Se completeaza in 3 
exemplare de catre

expeditor si se preda
transportatorului

Transportatorul preda
un exemplar 

destinatarului

Destinatarul
transmite un 

exemplar semnat
catre expeditor cu 

confirmare de primire

Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase este înregistrat de către 
destinatar într-un registru securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină

Transportul deşeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizaţi să presteze 
serviciul de salubrizare în localităţi, nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri
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Transportul se face in mod similar deseurilor periculoase iar vehiculul utilizat 
pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie 
să îndeplinească cerinţe suplimentare

Autovehiculul va fi marcat şi inscripţionat cu datele de identificare ale societăţii 
transportatoare pe ambele părţi laterale, activitatea prestată "Transport deşeuri 
periculoase rezultate din activitatea medicală", pictograma "Pericol biologic" şi 
marcaj A.D.R

Transportul deseurilor - HG 1061/2008 – deseuri medicale
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!

24
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Sesiunea 5 – Sisteme de Colectare, Transport si 

Transfer a Deseurilor Municipale – a partea II a

1
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La proiectarea unui sistem de colectare
trebuie sa tinem cont de mai multi factori
pentru a fi siguri ca avem un sistem care se 
poate implementa si care sa fie acceptabil
pentru generatori

Cei mai importanti parametri sunt:

• Volumul containerului

• Frecventa de golire

1

Impact de mediu –
emisii

Impact economic –
costul pubelei

Impact social –
miros, imoact visual, 

spatiu ocupat

Stocarea temporara a deseurilor

la sursa de generare
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3

Estimarea numarului de saci sau containere de colectare

Parametri care se iau in calcul

• Procentul populatie care foloseste saci, pubele sau

containere (separat pentru fiecare tip de recipient)

• Densitatea populatiei

• Frecventa colectarii pentru fiecare tip de recipient 

• Rata medie de umplere (se apreciaza ca aceasta

depinde de sezon)

• Densitatea fractiei colectate

• Constrangeri economice
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4

Estimarea numarului de saci sau containere de colectare

• Populatie – se ia in calcul populatia permanenta si populatia sezoniera (e posibil sa fie crescute numarul de 

containere sau frecventa colectarii) . In caz contrar pot sa apara depozite neconforme.

• Densitatea populatiei – impartirea teritoriala intr-o localitate face ca necesarul de recipienti sa fie diferit de 

la o zona la alta. Se trateaza la fel zonele cu populatie sau asezari similare. In zonele dens populate este de 

preferat sa cresca frecventa pentru ca nu sunt de regula spatii libere pentru mai multe containere.

• Aspectul zonei – zona de acces, latimea strazilor, panta drumurilor, vegetatie (copaci) , cabluri

• Frecventa colectarii pentru fiecare tip de recipient pe an (saptamanal, bi-lunar, lunar, trimestrial)

• Rata medie de umplere (se apreciaza ca aceasta depinde de sezon)

• Densitatea fractiei colectate (determina volumul necesar)

• Constrangeri economice – se iau in calcul pentru a se putea acoperii costurile cu mentenanta

• Factori climatici – zone cu ploi sau zapezi abundente

• Nivelul de dezvoltare al zonei – zona noua permite proiectarea
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Proiectarea serviciului de colectare

Parametri de luat in considerare

Populatia deservita

Tipul de container ales – corelat cu tipul de vehicul

Tip de vehicul utilizat – corelat cu tipul de container, GPS, sistem de cantarire

Numar de containere golite zilnic

Grad de umplere a containerelor

Gradul de compactare al vehiculelor

Timpul de colectare

Frecventa colectarii

Dimensiunea strazilor

Distanta pana la punctul de golire / depozit deseuri
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Calculul numarului de containere colectate zilnic

volumul autocompactor x grad compactare

Nr containere la o cursa = ----------------------------------------------------------

volum container x grad de umplere

Timp util pentru colectare = timpul dedicat exclusiv colectarii, fara a include timpul de la si pana la garaj, 

timpul de descarcare, pauze

Numar de containere golite pe schimb: se tine cont de nr de containere per cursa si timpul necesar aditional, 

inclusiv timp de reverva pentru eventuale incidente (acces limitat la punctul de colectare, masini parcate

Cantitate colectata per schimb = nr de containere x grad de umplere x densitate
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7

Impactul asociat al transportului

Emisiile generate de 

traffic si golire

Impact economic –
cost masina, 

carburant, personal

Acceptabiliatea

sociala – zgomot, 

trafic

Sursa – manual privind Planificarea si optimizarea

gestionarii deseurilor
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8

Optimizarea rutelor de colectare

Utilizarea rutelor care asigura o incarcare complete avehicului de 

colectare intr-un schimb.

Fractia organica trebuie colectata mai des datorita mirosurilor.

Indentificarea gradului de umplere a containerelor poate da indicatii

utile pentru ajustarea rutelor in timp util.

Se ia in calcul timpul pentru un schimb pentru a evita timpii morti.
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9

▪ Pentru o cantitate generata mare si putine containere, frecventa de colectare trebuie sa fie mare.

▪ Pentru o cantitate generata mare si multe containere frecventa de colectare ar trebui sa fie medie

- mica.

▪ Pentru o cantitate generata mica si putine containere frecventa de colectare ar trebui sa fie medie

- mare.

▪ Pentru o cantitate generata mica si multe containere frecventa de colectare ar trebui sa fie mica.

Relatia intre cantitatea de deseuri generate, numarul de 

containere si frecventa de colectare
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Rezolvarea unui Studiu de caz – grupuri de lucru

Colectarea separata a ambalajelor usoare (containerul galben) intr-o localitate cu 400. 000 locuitori si

containere cu volum de 2400 litri. Este alocat un volum de 7,2 litri / locuitor. Cantitatea generata pe locuitor

este in medie de 12,5 kg anual.

Densitatea ambalajelor usoare este 25 kg/m3.

Care este frecventa de colectare pentru un grad de umplere este de 70%?
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Sesiunea 6 – Cerinte privind sortarea si 
tratarea deseurilor

1
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Sortarea deseurilor - scop

• Separarea deseurilor colectate separat in vederea reciclarii sau a valorificarii energetice

• Toate deseurile sortate trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate impuse de instalatile
de reciclare.

• Deseurile se transforma in materie prima secundara potrivita sa inlocuiasca resursele
naturale

2
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Ce deseuri sortam?

Colectarea
deseurilor
reciclabile se poate
face in fractie
mono-material 

hartie

sticla

Sortarea deseurilor

3
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Colectarea deseurilor reciclabile
se poate face:

- in fractie multi-material 

(plastic si metal) aceste material 
sunt compatibile, pot fi colectate
impreuna pentru ca nu se 
contamineaza recicproc

Sortarea deseurilor

Ce deseuri sortam?

4
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Fractia multi-material

Dupa colectarea deseurilor in fractie multi-material acestea se supun unui
proces de sortare pentru a recupera diferitele materiale care sunt
potrivite pentru reciclare. 

DESEU 

COLECTAT
SORTARE

DESEU 

RECICLABIL

REZIDUU

Sortarea deseurilor

5
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Separarea implica o serie de operatii care se bazeaza pe proprietatile fizice ale materialelor cum 
sunt:

Densitate

Dimensiune

Forma

Compozitie

Proprietatile optice si electromagnetice.

Sortarea deseurilor

6



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Etapele procesului de 
separare

RECEPTIA

•Receptia deseului si stocarea

PRETRATARE

•Alimentarea

• Sortare primara

• Deschiderea sacilor

• Clasificarea in functie de 

dimensiune, forma si densitate

SORTAREA MATERIALULUI

•Operatia de sortare propriu-zisa 

(pneumatica, magnetica, optica,  

prin inductie, manuala)

CONTROLUL CALITATII

•Clasificarea materialelor sortate

•Expedierea materialelor sortate

•Gestionarea rezidului

Sortarea deseurilor

7
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Receptia

• Deseurile sunt transportate la statia de 
sortare cu autovehicule speciale

• Deseurile sunt cantarite la intrarea in 
statie si se inregistreaza datele

• Deseurile sunt descarcate in general 
pe o suprafata pavata

Sortarea deseurilor

8
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Alimentarea

Instalatia este alimentata cu un incarcator frontal sau graifer

Sortarea deseurilor

9
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Sortarea primara si desfacerea sacilor

Aceasta etapa presupune indepartarea deseurilor mari cum sunt de 
exemplu folia de plastic

In situatia in care colectarea se face cu saci este necesara desfacerea
sacilor

Sortarea deseurilor

10
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Clasificarea in functie de dimensiune, forma si densitate

Acest proces de separare se face utilizand doua
echipamente:

• Trommel – tambur rotativ cu orificii de diverse 
dimensiuni care permite indepartarea
materialului nedorit si clasificarea pe diferite
dimensiuni facand mai usoara sortarea in 
etapele urmatoare

• Separator balistic - permite separarea
materialului in trei fluxuri: usor, greu si fin

Sortarea deseurilor

11
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Sortarea materialului

• Separarea pneumatica: acest proces poate fi automat sau semi-automat

• Separator magnetic – in acest mod otelul este sortat automat ( se poate pozitiona deasupra benzii
transportoare sau la capatul acesteia). De regula aceasta operatie precede separarea optica

• Separarea optica permite separarea diferitelor fractii de material (PET, PP, HDPE, PS, alte plastice, 
TPK). Metoda folosita este lumina infrarosie care actioneaza o valva prin care cu jet de aer se sufla
materialul.

• Separarea prin inductie pentru separarea aluminiului

• Sortarea manuala pentru deseurile care nu au fost detectate

Sortarea deseurilor

12
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Separarea optica Detectarea

tipului de 

material

Sortarea deseurilor

13
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Sortarea manuala

Sortarea are loc prin indepartarea de pe banda de sortare amplasata in cabina de sortare
a deseurilor in functie de tipul de material si introducerea intr-un recipient care este
situat la nivelul inferior – sortare pozitiva. Ceea ce ramane la final este capatul de banda
care de regula este treimis la valorificare energetica

Sortarea deseurilor

14
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Sortarea manuala

Materialele sortate depind in mare masura de numarul de posturi la banda de sortare, 
ceea ce face acest proces sa fie cu atat mai costisitor cu cat avem mai multi sortatori

Sortarea deseurilor

15
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Controlul calitatii

• In cazul sortarii automate in etapa finala sortatorii manuali asigura sortarea
complementara a deseului care a scapat in etapele anterioare

• Un controlor de calitate poate sa verifice cateva materiale

Sortarea deseurilor

16
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Stocarea temporara

Materialele sortate sunt
stocate temporar in buncare
de stocare, urmand sa fie 
trimise la compactare

17
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Stocarea balotilor

Balotii sunt transportati cu stivuitorul in spatiul de stocare a produsului finit

18
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Gestionarea reziduului

Reziduul este de regula stocat temporar sau transportat direct la instalatii de 
valorificare energetica si in unele cazuri la depozitul conform de deseuri

19
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Tratarea deseurilor

Premergator depozitarii
deseurile trebuie tratate

Aceasta operatie presupune
stabilizarea si indepartarea
tuturor componentelor care pot 
fi valorificate

20
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Sesiunea 7 – Dimensionarea statiilor de 
sortare – exercitiu in grupuri de lucru

1
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Parametri de luat in considerare:

• Cantitatea de intrare (estimat)

• Planul de lucru

• Nr de zile

• Disponibilitatea statiei

• Nr de ore pe schimb

• Sezonalitate

1

Determinarea capacitatii necesare pentru o statie de sortare (tone / ora)
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Sesiunea 8 – Modalitati de reducere volumului 
de deseuri depozitat / Tratarea bio-deseurilor

1
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2

Procesul de compostare este o descompunere rapidă și incompletă a elementelor organice solide uscate și
umede, cu ajutorul micro-organismelor aerobe în condiții controlate. 

Compostarea deseurilor

• Este optiunea cea mai raspandita de tratare a deseurilor biodegradabile (90%);

• Este cea mai potrivita optiune pentru tratarea deseurile verzi si materiale 

lemnoase;

• Necesita o colectare separata buna

• Rezultatul este un produs fără probleme sanitare, care este utilizat ca 

îngrășământ
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Compostarea - cea mai simpla posibilitate pentru reducerea deseurilor organice in depozitele de deseuri

din circa 20.000 tone de deseuri se pot obtine circa 10.000 tone de compost

ex. Standardelor germane prevad ca in depozitele de deseuri sa fie evacuate maxim 5% deseuri organice

Metoda ecologica de tratarea deseurilor

Reduce cantitatile de levigat si emisiile de gaze produse intr-un depozit de deseuri

Compostul este un material fertilizant, ajutand la umiditatea si stabilizarea pH-ului solului

„Medicament“ pentru diferitele boli ale plantelor

Metoda mult mai ieftina decat incinerarea

Prin compostarea deseurilor organice depozitul de deseuri este mult mai stabil (nu apar alunecari ale straturilor de

deseuri)
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Procese de compostare

Inchise In hala Deschise/sub acoperis

Static

 tunel

 container

Dinamic
 tunel

Static/dinamic

 in gramezi

Static/dinamic

 in gramezi deschise

Static

 in gramezi acoperite

4
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Deseuri compostabile (bio-degradabile)

• Deseuri de alimente

• Deseuri din gradina

• Deseuri verzi din parcuri

• Deseuri organice din piete

• Deseuri organice din 

industrie

5
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Colectarea deseurilor
Cum?

Pre-tratarea

• Maruntirea, tocarea

• Sortarea
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Stocarea
Conditii de stocare in functie de tipul de 

deseu, sezon, volum

Pregatirea
Amestecul optim

Costuri, logistica

Emisii
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Cernerea

Dimensiunea dorita

Umiditate

Se separa de componente nedorite

Procesul de compostare
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Procesul de Compostare

• Tehnologia utilizata

• Emisile

• Utilizarea compostului

• Apa de suprafata si levigatul

• Precipitatii anuale

• Capacitate

• Posibilitati de extindere

• Documentatie

• Cerinte Legale

• Perspective 

• Flexibilitate

• Risc 

• Prag de rentabilitate

• Image

• Public

• Investitii

• Costuri

• Prag de rentabilitate

• Logistica

• Profit 

9
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Tocator pentru deseurile verzi 

voluminoase 

(ex. crengi)

10
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Deseuri
Verzi
si
Maro

Verzi – bogate in azot

Iarba tunsa

Frunze proaspete

Fructe

Legume

Tulpina de porumb

Gunoi de grajd de la pasari

Maro – bogat in carbon

Frunze moarte

Lemn

Paie

Hartie

Ace de brad

Ingrasamant natural putrezit

11
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Controlul procesului este aspectul cheie al compostarii

Factori importanti :

• Natura deseurilor

• Temperatura

• Umiditatea

• Oxigenul si ventilatia

Sensibil la raportul Carbon-Azot

Prea multe deseuri “maro”
temperatura este scazuta si procesul 
este lent sau incomplet

Prea multe deseuri”verzi” 
temperatura este prea mare, poate 
produce conditii anaerobe, produse 
vascoase

12
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Trebuie sa se ia o mana de compost si sa se simta miros de padure.

Vedeti daca se comporta ca un sol de culoare neagra sau maron inchis, care

pateaza foarte putin mainile deoarece este foarte umed.

Cum se stie daca compostul s-a maturizat ?

13
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• Temperatura este in principal controlata de reactiile
microbiologice

• Climatul va influenta procesul

• Temperaturile de reactie cresc la un varf, apoi scad.

• Este necesar mentinerea a 60oC timp de doua zile pentru a 
distruge germenii, patogenii, etc.

Procesul de Compostare - temperatura

14
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• De obiei 45% - apa este solicitata pentru a asigura un mediu bun pentru
reactiile microbiene

• Deseurile foarte umede pot produce conditii anaerobe

– Mirosuri si posibil levigat

– Material vascos = produs nefolositor – trebuie depozitat

– Greu de manipulat, instalatia trebuie curatita

• Atmosfera uscata va duce la uscare materialului

• Cladirile inchise ajuta la retinerea umiditatii

Procesul de Compostare - umiditate

16
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Procesul de Compostare - Oxigen si ventilatie

• Oxigenul

• Oxigenul este esential pentru a produce compost 

• Structura deschisa retine oxigenul

• Rotirea regulata inlocuieste oxigenul consumat

• Ventilatia

• Ventilatia indeparteaza gazele evacuate

• Ventilatia poate regla temperatura si umezeala

• Prea multa ventilatie poate provoca racirea si poate reduce 
procesul de compostare

17
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• Agricultura (araturi, vii, livezi)

• Plantatii de legume, plante decorative si pepiniere

• Spatii verzi si parcuri

• Terenuri sportive

• Inchiderea ecologica a depozitelor de deseuri

• Silvicultura

• Domeniul tehnic (de ex. utilizare ca materiale de filtrare, in scopul dezodorizarii emisiilor mirositoare in
instalatii de epurare)

18
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instalatii de compostare 

realizate lemn 

instalatii de compostare 

fabricate din plastic 

Gramezi de compostare 

facute in gospodarie 

  
 

 

Tipuri de instalatii de compostarea individuala

19
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Digestia anaeroba

Degradarea anaeroba a 

materialelor organice

Absenta oxigenului

Rezulta: 

Methane (CH4)

CO2

Other gases (H2S)

Sistem umed sau uscat

Sistem continuu sau in sarje

Tanc vertical sau orizontal

Energia rezultata se utilizeaza pentru procesele interne
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Compostare Digestie anaeroba

Fiabilitate  Exista numeroase instalatii  Exista numeroase instalatii

Capacitate De la mica la mare De la mica la mare

Instalatile de capacitate mare sunt mai

sustenabile

Amplasare Zonele dens populate trebuie evitate, 

necesita suprafete mari de teren

Poate fi amplasat atat in zone urbane 

cat si in rural

Expertiza fortei de munca Medie Mare

Vanzarea produsului Standarde de calitate Suport politic

Cost investitional (million €)* 1-8 8-15

Cost investitional (€/t)* 30-150 230-620

Cost Operational (€/tpa)* 25-60 30-60
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sesiunea 10 –Depozitarea deseurilor

1
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• Hartia si cartonul produc metan in conditii anaerobe

• Deseurile organice (provenite din alimente etc.) produc metan in conditii anaerobe si contamineaza

solul si subsolul cu produse de fermentare (chimice, biologice si bacteriologice)

• Plasticul necesita un timp foarte lung pentru a se degrada si se integreaza foarte greu in circuitele

biogeochimice ale materiei din natura (pot sa ramana in natura sute de ani)

• Lemnul ocupa volum mare si produce metan

• Sticla si metalul depozitate nu afecteaza mediul, dar ocupa volum mare

DEPOZITAREA DESEURILOR
Impactul  depozitarii necontrolate a deseurilor asupra mediului
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 zona de acces, zona de stationare, gard, paza

 cantar si echipament de inregistrare a cantitatii de deseuri, birou de intrare, zona de

livrare a cantitatilor mici de deseuri

 echipamente de verificare si prelevare a probelor de deseuri, laborator

 drumuri de acces catre depozit si drumuri tehnologice interioare

 garaje, ateliere si locuri de parcare pentru utilaje

 echipament de curatare a rotilor vehiculelor de transport

 birouri administrative, vestiare si grupuri sanitare

Infrastructura si echipamente pentru operarea corespunzatoare a 

unui depozit de deseuri

3
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Infrastructura si echipamente pentru operarea 

corespunzatoare a unui depozit de deseuri

4
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Diferite depozite de deseuri

5
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Controlul intrarii deseurilor (receptia)

Controlul de receptie poate fi efectuat numai de persoane specializate si consta in:

• verificarea documentelor care insotesc transportul de deseuri: cantitatea, caracteristicile, sursa de

provenienta si natura deseurilor, date despre transportator;

• inspectia vizuala - pentru verificarea conformarii deseurilor transportate cu documentele insotitoare

• cantarirea deseurilor

• prelevarea probelor - daca este cazul, si efectuarea analizei de control (rapida pentru deseurile

nepericuloase, respectiv completa pentru deseurile periculoase), daca este cazul

• inregistrarea deseurilor acceptate - se intocmesc doua exemplare, unul pentru transportatorul de

deseuri si unul pentru operatorul depozitului

6
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Controlul intrarii deseurilor (receptia)

7
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Controlul descarcarii

Imediat langa cantar se amenajeaza cabina operatorului responsabil cu preluarea deseurilor. Acesta trebuie sa

indeplineasca urmatoarele sarcini:

 directionarea utilajelor catre cantarul de intrare si iesire (actionarea barierelor sau a semaforului)

 controlul cantaririi complete a utilajelor

 primirea documentelor de insotire a transportului si verificarea acestora

 verificarea organoleptica a deseurilor (control vizual si al mirosului)

 dirijarea transportului de deseuri catre zona de descarcare (zona de livrare a cantitatilor mici sau zona de

depozitare)

 controlul utilajelor care parasesc depozitul (descarcare completa; aprobarea de la locul de descarcare in

vederea parasirii depozitului),

 contactul prin statie de emisie-receptie cu operatorul din zona de depozitare a deseurilor.

8
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Controlul descarcarii

9
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Evacuarea deseurilor in depozit si compactarea acestora

 Deseurile pot fi descarcate numai dupa indicatiile operatorului de la locul de descarcare.

 Descarcarea unui transport de deseuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop.

 Operatorii din zona de descarcare trebuie sa poarte echipament de protectie colorat, usor de recunoscut.

 Deseurile descarcate sunt compactate si se acopera periodic, in functie de conditiile de operare si de prevederile

autorizatiei de mediu, pentru a evita mirosurile, imprastierea de vant a deseurilor usoare si aparitia insectelor si a

pasarilor. Acoperirea are ca scop si imbunatatirea aspectului depozitului.

10
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Inregistrarea datelor
Note de primire deseuri (receptia)

Nivele si volume levigat pompate

Inregistrari masuratori gaz depozit

Inregistrari prelevare probe

Personal, fise de protectia muncii si instruire

Inregistrarea vizitatorilor

Reclamatii

11
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Intretinerea utilajelor si a 
utilitatilor

 Compactor si alte vehicule

 Pod bascula

 Sistem levigat

 Sistem colectare gaz

 Infrastructura depozit

 Gard

12



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Inchiderea depozitului

13
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE! 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sesiunea 11 –Aspecte teoretice si practice 
privind depozitarea controlata a 

deseurilor municipale

1
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Cerinte generale la amplasarea si proiectarea unui depozit
Amplasarea unui depozit de deseuri se face tinandu-se seama de planurile de urbanism general şi de planurile

de urbanism zonal
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Se interzice amplasarea depozitelor de deseuri in urmatoarele zone

a) zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apa; 

b) zone inundabile sau zone supuse viiturilor;

c) zone ce se constituie în arii naturale protejate şi zone de protecţie a elementelor patrimoniului
natural si cultural;

d) zone de protectie a surselor de apa potabila sau zone izolate temporar, prevazute in acest scop
de autorităţile competente, zone cu izvoare de apa minerala sau termala cu scop terapeutic;

e) in excavatii din care nu este posibila evacuarea levigatului prin cadere libera in conductele de 
evacuare plasate în afara zonei de depozitare;

f) zone portuare, zone libere.

3
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a) condiţiile geologice, hidrogeologice, pedologice şi geotehnice de pe amplasamentul depozitului şi
în zonele imediat învecinate;

b) poziţionarea faţă de zonele locuite existente sau planificate; distanţa de protecţie faţă de corpul

depozitului trebuie să fie de cel puţin 1.000 m pentru depozitele de deşeuri nepericuloase şi
periculoase;

c) poziţionarea în zone seismice sau în zone active tectonic;

d) poziţionarea în zone în care pot apărea alunecări de teren şi căderi de pământ în mod natural, 

respectiv în care există posibilitatea apariţiei acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în

subteran sau la suprafaţă.

Verificarea amplasamentului unui depozit
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● Criterii geologice, pedologice şi hidrogeologice:

a) caracteristicile şi dispunerea în adâncime a straturilor geologice;

b) folosinţele actuale ale terenurilor şi clasa de fertilitate, evaluarea lor economică, financiară şi socială pentru

populaţia din zonă;

c) structura (caracteristici fizico-chimice şi bacteriologice), adâncimea şi direcţia de curgere a apei subterane;

d) distanţa faţă de cursurile de apă, faţă de albiile minore şi majore ale acestora, faţă de apele stătătoare, faţă
de apele cu regim special şi faţă de sursele de alimentare cu apă;

e) starea de inundabilitate a zonei;

f) aportul de apă de pe versanţi la precipitaţii.
● Criterii climatice:

a) direcţia dominantă a vânturilor în raport cu aşezările umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii

de poluanţi în atmosferă;

b) regimul precipitaţiilor.

Criteriile pentru analiza amplasamentelor
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● Criterii economice:

a) capacitatea depozitului şi durata de exploatare;

b) distanţa pe care se efectuează transportul deşeurilor de la sursa de producere/colectare la locul

de depozitare;

c) necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilităţi).
● Criterii suplimentare:

a) vizibilitatea amplasamentului;

b) accesul la amplasament;

c) topografia terenului.

Criteriile pentru analiza amplasamentelor
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Reguli de bază, pentru proiectarea și execuția depozitelor de deșeuri

 Etanşare maxima
 Drenaj corect dimensionat

 Impermeabilizare si drenaj concepute pentru vecie

 Acoperirea depozitului după umplere este obligatorie
 Amplasamentul ales trebuie să prezinte garanţii de 

etanşare naturală
 Levigatul trebuie colectat și tratat obligatoriu intr-o staţie 

de epurare

 Depozitele de deşeuri trebuie  monitorizate permanent!

7
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• dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu 

volumul total de deşeuri ce urmează a fi acceptat la 

depozitare, cu o perioada de exploatare de minimum 

20 de ani;

• tehnologiile de tratare a deşeurilor înainte de 

depozitare şi/sau în incinta depozitului;

• modul de realizare a bazei depozitului, adică:

• modul de impermeabilizare a cuvei depozitului

(baza şi taluzurile interioare ale digurilor de 

protecţie);

• modul de protecţie a sistemului de 

impermeabilizare;

• sistemul de drenare, colectare, epurare şi
evacuare a levigatului, apelor pluviale şi a apelor

exfiltrate;

Deseuri

Levigat
Strat de 

impermeabilizare

Sistem de 

inchidere

Sistem de captare

si tratare levigat

Sistem de captare

biogaz

Put pentru

monitorizare

panza

freatica

Acvifer

Cerinţe generale la proiectarea şi realizarea unui depozit
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Cerinţe generale la proiectarea şi realizarea unui depozit

• sistemul de colectare, înmagazinare şi valorificare a gazelor de depozit, unde este cazul, sau

sistemul de ardere controlată a gazelor de depozit;

• organizarea tehnică a depozitului, utilităţile;

• instrucţiunile de exploatare a depozitului;

• procedura de închidere a depozitului;

• sistemul de control şi de supraveghere a depozitului;

• măsurile de siguranţă în timpul exploatării, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea şi
combaterea exploziilor şi planul de intervenţie în caz de accidente sau avarii într-un depozit;

• măsuri pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsecţie;

• măsuri de protecţie a muncii.
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Normativ tehnic privind

depozitarea deseurilor

(Ordinul 757/2004)
Tipuri de solicitari de mediu pe

intreaga durata de viata a depozitului
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Geotextile

Geomembrana

Masina de imbinare a

Geomembranei

Test de presiune pentru

imbinarea geomembranelor

Geomembranele PEHD din stratul de etansare

de la baza depozitului se protejeaza impotriva

penetrarii mecanice provenite din incarcarea

data de corpul deseurilor. Stratul de protectie

poate fi constituit din geotextile.

Etanseizarea fundului depozitului
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Sistemul de colectare a levigatului este proiectat pentru

prevenirea contaminarii panzei freatice

•Sistemul are o structura in forma de “os de peste”

•Sistemul de epurare este proiectat pentru tratarea levigatului

colectat de pe depozitul ecologic
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Extractia si tratarea biogazului

•Sistemul de colectare si tratare

este necesar pentru minimizarea

mirosurilor neplacute si a poluarii

aerului

•De asemenea previne incendiile

si exploziile nedorite
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Zona constructiilor consta in:

• Biroul administrativ (controlul accesului)

• Cantar

• Zona de spalare a rotilor

• Garaj si zona de depozitare

• Foraj de apa si rezervor

• Drum tehnologic
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Acceptarea deseurilor la depozitare

a) liste de deşeuri acceptate, definite după natură şi origine;

b) caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză standardizate, excepţie făcând deşeurile menajere.

a) compoziţia fizico-chimică;

b) conţinutul de materie organică;

c) biodegradabilitatea compuşilor organici din deşeuri;
d) concentraţia compuşilor potenţial periculoşi/toxici în relaţie cu criteriile enunţate anterior;

e) levigabilitatea prognozată sau testată a compuşilor potenţial periculoşi/toxici în relaţie cu criteriile enunţate mai sus;

f) proprietăţile ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.

Criterii de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Beneficiar,                               Partnener,

______________________________________________________

Proiectul:“Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES” ,Cod MySMIS: 111434

Perioada de derulare : august 2018 – noiembrie 2019

Sesiunea 12 – Aspecte institutionale - partea I

Responsabilitati si relationare la nivel local pentru gestionarea eficienta a deseurilor
municipale
Contracte delegate / Monitorizare si control
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Ce face ADI …

Administreaza un patrimoniu delegat de U.A.T.-uri (inventariere anuala)

Monitorizeaza contractele de delegare pe intreaga durata a acestora

 Face propuneri si ofera solutii  pentru optimizarea sistemului

 Urmareste atingerea parametrilor  si indicatorilor  proiectului

 Elaboreaza strategii , finanteaza si dezvolta sistemul de management integrat al deseurilor solide

Campanii de informare / constientizare publica – proiecte complementare

Incheie parteneriate cu factorii interesati

Atrage surse de finantare complementare proiectului
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Comunicare permanenta..

Comunicare cu reprezentantii U.A.T.

- diseminare ,, plan local de gestionare a deseurilor’’

 Comunicare permanenta cu operatorii

-minute cu masurile stabilite la sedintele bilunare /lunare

 Comunicare cu beneficiarii serviciului

- website,facebuk, mass media

,, Spun ce fac si fac ce spun’’
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Abordarea obiectivelor in functiede prioritatile SMID

 acoperirea 100% cu servicii de colectare

 indicatori 

separare la sursa,colectare separata ,sortare , valorificare

 deviere de la depozitare 

compostare, valorificare energetica

 tratare biologica 

stabilizarea deseurilor depozitare
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Dotarea gospodariilor  cu compostoare individuale 

 Implementarea unui sistem de colectare separata a deseurilor reciclabile 

(ex. sacul pentru reciclabil)

Informarea  continua  pana la constientizare a cetatenilor    

(Resp.UAT,ADI,operator)

Monitorizarea activitatii de colectare si transport, urmarirea 

indicatorilor,raportare si asigurarea trasabilitatii

 Dezvoltarea parteneriatelor cu OTR-urile pentru a creea un 

sistem durabil, transparent si sustenabil in colectarea selectiva 
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Delegarea contractelor / monitorizare si control

 Proceduri privind monitorizarea contractelor de delegare

 Culegerea datelor pentru intocmirea rapoartelor

Monitorizarea contractelor in CMID

Monitorizarea contractelor de colectare si transport 

Analiza rapoarte (exemple)
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Raport de monitorizare si control

DATE GENERALE

CADRUL LEGAL MONITORIZARE DEPOZITE CONFORME

DEPOZITUL DE DESEURI SOLIDE NEPERICULOASE ALBOTA

Categoria de activitate

Localizare si caracteristici

Celula 1 de depozitare definitiva

Gestionarea deseurilor

Gestionarea statiei de tratare a levigatului

Gestionarea statiei de ardere a gazului de depozit

Gestionarea statiei de compostare

Monitorizarea calitatii factorilor de mediu



Beneficiar,                            Partener,                            

______________________________________________________
Proiectul:“Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES” ,Cod MySMIS: 111434 ,   Perioada de derulare : august 2018 – noiembrie 2019

______________________________________________________
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa,Valoare totala: 1,002,404.76 din care grant 982,356.67, cofinantare 2% ,Axa prioritară/Obiectiv specific: Axa prioritara1 -

Administrație publică și sistem judiciar eficiente/ Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de 
afaceri în concordanță cu SCAP

Va multumesc pentru atentie!
Gabriel Moiceanu
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Sesiunea 14 –Colectarea si analiza datelor –
partea I

1
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2

Prognoza generarii deseurilor

Lipsa unei estimari privind deseurile, cu luarea in considerare a caracteristicilor de generare poate conduce la 

proiectarea si construirea unor instalatii supradimensionate.

Solutionarea acestei probleme necesita utilizarea de metode adecvate de identificare a factorilor relevanti

care influenteaza cantitatea de deseuri generate. Este necesar sa se realizeze concomitent si independent 

doua estimari:

- Cantitatea de deseu generata (fara a tine cont de separarea pe fractii);

- Performanta colectarii separate (anticiparea procentului de colectare separata pe fractii).

Cantitatea de deseu generata depinde de conditiile economice si sociale.  

=> In anul 2000 media cantitatii de deseu generata in mediul urban in Europa de vest era de 510 kg/loc x an in 

timp ce in  media in Europa centrala si de est era de cca 354 kg/loc x an
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3

Alimente

Bauturi

Produse de igiena

Ziare si reviste

Alte bunuri

Deseuri organice

Hartie

Plastic

Metal 

Sticla

altele

Factori de 

influenta

PIB

Dimensiunea gospodariei

Standardul social

Alti factori (varsta, masuri de 

prevenire))

Prognoza generarii deseurilor
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4

Prognoza generarii deseurilor – separarea deseurilor la sursa de generare,  factori

de influenta a comportamentului populatiei

Motivarea

MOTIVARE

Comunicare

(programe de 
informare a populatiei)

Stimulente

(facilitati financiare sau
penalitati)

CAPACITATE

Comunicare

CINE?

CE?

CUM?

OPORTUNITATE

Adaptarea sau
imbunatatirea
metodelor de colectare
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Metodologie de prognozare

Cantitatea si compozitia
deseurilor

•Hartie &Carton

• Sticla

• Metal, Plastic, Compozite

• Biodegradabile

• DEEE 

• Deseuri rezduale si voluminoase

•Alte deseuri

Implicatiile metodologiei

Pre-tratarea & 

Tratarea deseurilor

•Reciclare: hartie, 

sticla, plastic , DEEE ...

• Compostare

• Tratare Mecano-

Biologica (Pre-tratare)

• Incinerare
S

tocare
te

m
porara

S
iste

m
d
e
 C

ole
ctare

si
T

ransport

D
e
pozitare

F
inala

Mediul
Impact 
Economic Social 

Beneficii

Resurse Materiale Energie Compost

Procesul de 

planificare

5
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Hartie, Sticla, Plastic, Doze 

aluminu, Metal, etc
Materiale reciclabile

Alimente, deseuri 

biodegradabile din 

bucatarie si gradina
Materiale

Compostabile

Ceramica, Scutece, Textile, 

Deseuri periculoase,  etc 

 Deseuri reziduale

Clasificarea

Deseurilor municipale

Codificarea deseurilor

Hartie si Carton 20 01 01 15 01 01

Metal 20 01 40 15 01 04

Plastic 20 01 39 15 01 02

Sticla 20 01 02 15 01 07

Deseuri biodegradabile

din bucatarie si cantine
20 01 08

Deseuri biodegradabile din 

parcuri si gradini
20 02 01

Deseuri ne-biodegradabile

din parcuri si gradini
20 02 02, 20 02 03

Lemn 20 01 38 15 01 03

Textile
20 01 10, 20 01 11, 

15 01 09

Baterii 20 01 34, 20 01 33*

Deseuri de echipamente
20 01 21*, 20 01 23*, 

20 01 35*, 20 01 36

Alte deseuri menajere
20 03 01, 20 03 02, 

20 03 07, 15 01 06

Deseuri din ambaje
cod 15

Deseuri
Menajere
cod 20

6



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Acest Ghid prezintă o metodologie

standardizată pentru analiza deşeurilor menajere

solide.

A fost realizat de catre CE in cadrul celui de al V-

lea Program de Actiune de Mediu

SWA-Tool este o metodologie care poate fi

utilizata pe plan local si regional

Solid Waste Analysis  -Tool Methodology (SWA -Tool)
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Categorie principala Categorie secundara

Deseu Organic
Deseuri Biodegradabile din bucatarie/cantina

Deseuri Biodegradabile din parcuri/gradini

Lemn Lemn

Hartie si carton
Ambalaje din hartie/carton

Hartie si carton - neambalaje

Plastic

Ambalaje

Non-ambalaje

PET-uri alti ecipienti dn plastic

Sticla

Sticla alba -ambalaj

Sticla maro-ambalaj

Recipienti din sticla - ambalaj, altele

Produse fabricate din sticla (ex geamuri, etc)

Textile Textile

Metal
Ambalaje

Non-ambalaje

Deseuri periculoase menajere
Batterii/acumulatori

Alte deseuri periculoase

Produse complexe

Ambalaje Composite/complexe

Non-ambalaje Composite/complex

DEE

Deseuri inerte Deseuri Inerte

Alte categorii Alte categorii

Deseuri fine Fractia cernuta < 10 mm

SWA Tool recomanda sortarea a

13 categorii principale de deseuri

si

35 categorii secundare de deseuri
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Caracteristici generale privind datele referitoare la deseuri

Date generale

HG Nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor
şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile
periculoase

Date specifice

Date referitoate la fluxurile speciale de deseuri reglementare

• Ambalaje

• Baterii si acumulatori

• Echipamente electrice si electronice

• Vehicule scoase din uz

• Anvelope

• Uleiuri uzate

9



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a 
gestiunii acestora pentru fiecare tip de deşeu.

• Agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, 
depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor sunt obligaţi să
ţină evidenţa gestiunii deşeurilor numai pentru deşeurile generate în cadrul
activităţilor proprii.

• Evidenta gestiunii deseurilor se transmite anual către agenţia judeţeană
pentru protecţia mediului

Evidenţa gestiunii deşeurilor – cerinte legale HG Nr. 856/2002

10
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Incadrarea deseurilor si codificarea

• Tipurile de deşeuri sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre. 

Ex: 01 01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere

• Titlurile şi subtitlurile categoriilor de deşeuri sunt definite printr-un cod format din două, 
respectiv din 4 cifre.

Ex: 01 DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ ŞI A CARIERELOR ŞI DE LA TRATAREA 
FIZICĂ ŞI CHIMICĂ A MINERALELOR 

01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor – cerinte legale HG Nr. 856/2002

11
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Ce fel de date colectam?

Cum colectam datele?

• Referitoare la deseuri (cantitativ, 
calitativ)

• Logistica

• Costuri

• …………………….

Care este scopul colectarii si analizarii
datelor?

• Analize interne si planificare

• Cerinte legale

• Rapoarte externe

• …………………………..

12
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13

MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Sesiunea 15 – Colectarea si analiza datelor –
partea a II –a

1
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Planificarea unei analize a deseurilor menajere pe teritoriul unei localitati. 

Studiu de caz – judetul Arges

2
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Rezumat
Proiectul “Determinarea compozitiei deseurilor menajere si a deseurilor de ambalaje
generate de gospodariile populatiei – esantionare, sortare si prelucrarea rezultatelor
obtinute in 4 anotimpuri diferite’’ a cuprins 4 campanii sezoniere care au constat in
urmatoarele actiuni principale:

– Colectarea si transportul probelor de deseuri menajere provenite de la gospodarii apartinand categoriilor definite 
functie de venit si mod de locuire; 

– Sortarea probelor de deseuri menajere din mediul urban/rural;

– Sortarea probelor de deseuri reciclabile – colectate in cele 3 tipuri de containere dedicate: Hartie/Carton, Plastic si
Sticla

 Categoriile /subcategoriile de deseuri sortate au fost introduse in saci etichetati si care au fost
cantariti;

 Pregatirea probelor pentru determinarea umiditatii, in laborator

 Datele obtinute prin calcule au servit la elaborarea rapoartelor sezoniere si obtinerea unor valori
medii anuale pentru diversi indicatori.

3



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Pregatirea – alegerea echipei

• Managerul de proiect - ARTELIA

• Partener – suport logistic – SERVSAL Arges

• Echipa de esantionare – Asociatia studentilor INGMED Arges

Finantator si coordonator proiect : Eco Rom Ambalaje

4
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Pregatirea – stabilirea sarcinilor
Termen limita ECOROM AMBALAJE INGMED SERVSAL

15 august 2012 Achizitii Pensete-20, 

Autocolante cu 

buzunar

1.Realizarea 

procentajului in functie 

de tipul 

locuintei,venit,nr. de 

locuitori

1. Achizitii: echipament(20),masa cu site (2 

site mici 10 mm-60/60, 2 site mari 40mm 

1,5/1,5), lopeti (5), maturi(5), 

instinctoare(2), masti (100), masa +bancute

odihna, saci grosi, folie, cantare electronice

mici (2), recipient sortare 240 l

15 august 2012 2.Stabilirea echipei 20 

de studenti

2. Discutie operator depozit-spatiu de lucru, 

spatiu de luat masa, pubele

Discutie operatori colectare-transport

24-29 august 2012 3.Laborator de analiza 

deseu-Etuve

3.Inchiriere microbuz 20 locuri

4.Stabilire catering

27 – 31 august Coordonare - Coordonare

24-28 septembrie 2012 Proba cu 

echipament

Proba cu echipament Proba cu echipament

15-30 octombrie Prelevare si analiza 

- toamna

Prelevare si analiza -

toamna

Prelevare si analiza - toamna
5
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Pregatirea – metodologia de lucru

Reguli generale

a) Deseurile cu granulometrie mare şi medie trebuie sortate manual în totalitate si depuse in recipienti/saci dedicati 
fiecarei categorii / subcategorii. 

b) Dupa sortare, toate categoriile si subcategoriile de deşeuri sortate sunt cantarite, iar rezultatele se înregistreaza.

c) Deseurile cu granulatie fina (MARUNTUL) nu se mai sortează, ele sunt doar colectate separat, cantarite si in final 
repartizate procentual categoriilor analizate.

d) Dupa efectuarea operatiilor de mai sus pentru fiecare pubela/container analizat rezulta urmatoarele date:

• cantitati de deseuri pe fiecare CATEGORIE PRIMARA DE DESEURI MENAJERE – din Anexa 1 (11 categorii)
• cantitatea de deseuri fine (MARUNTUL- categoria nr.12)
• cantitati de AMBALAJE global si pe CATEGORIILE PRINCIPALE si SECUNDARE - din Anexa 2 (11 categorii).

6
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Pregatirea – alegerea zonelor de prelevare

Nr. Proba Unitara : data recoltarii 

Adresa Localitatea Strada si numar Bloc Scara 

........ ......... ........... ..........

Numar total 

pubele la adresa 

respectiva

........

Tipuri si 

Capacitate pubele 

.....................

.....................

Numar persoane care folosesc pubelele 

de la adresa respectiva .........

Grad de umplere a pubelei recoltate ............................

Grad de umplere a celorlalte pubele 

P1.........; 

P2............P3.........P4............P5...........

P6...........P7............P8 .........P9 

..........P10..........

HARTA CARTIER

ETICHETE PROBE

7
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Bugetul –
etapa
esantionare

PRODUS Buc Prêt previzionat zile Total previzionat
1. Echipamentele protectie
1.1. Geci iarna, 30 90 2.700
1.2. Manusi, Masti 220 5 1.100
1.3. Echipament complet

2.
Echipamente si instrumente 
de lucru

2.1. Tavite etuva 300

2.2.
Saci plastic, folie, saci rafie,
foarfeci, cuter, etichete

1.100

2.3.
Alte consumabile in zona de
lucru

200

2.4. Radiatoare 2 600 1.200
2.5. Consum energie radiatoare 500
3. Catering 30/zi 20 5 3.000
4. Apa, suc, cafea 800

5.
Produse de curatenie si
igiena

300

6. Cheltuieli transport

6.1.
Autoutilitara esantionare
deseuri

1.500

6.2. Transport echipa esantionare 1.200
7. Cheltuieli neprevazute 3.100

TOTAL 17.000

8
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Simulare si instruire

9
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Prelevarea probelor

10
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Sortarea

11
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Determinarea umiditatii

12
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Rezultate

Valori  ale unor INDICATORI (exprimati in kg/om.zi) privind: 
Deseurile Menajere generate in mediul urban si rural
Deseurile Reciclabile generate in mediul urban
Deseurile de Ambalaje generate in mediul urban.

CONTINUTUL deseurilor – procente sezoniere si anuale - de:
Materiale Reciclabile in masa de deseuri menajere colectate in 
amestec si separat (in containere dedicate)
Deseuri de Ambalaje in masa de deseuri menajere colectate in 
amestec si separat (in containere dedicate)
Procente de Deseuri de Ambalaje pe tip de material.

13
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INDICI ANUALI de 
colectare a deseurilor
menajere colectate in 
amestec

• 0,91 kg/om.zi – in 
mediul URBAN

• 0,26 kg/om.zi – in 
mediul RURAL 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Toamna Iarna Primavara Vara Indicele MEDIU

ANUAL

INDICI de colectare neselectiva a DESEURILOR MENAJERE 

MEDIUL RURAL si URBAN (kg/om.zi)

URBAN

RURAL

Rezultate
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INDICELE ANUAL GLOBAL 
de generare / colectare a 
deseurilor menajere de 
catre gospodariile
populatiei este de cca
1 kg/om/zi , 
dar numai 6.3% din 
cantitatea generata de 
deseuri reciclabile este
colectata separat

Rezultate
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Valori medii anuale de deseuri

RECICLABILE in deseurile

colectate IN AMESTSEC din 

Mediul URBAN - %
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Valori medii anuale de deseuri

RECICLABILE in masa de deseuri

colectate IN AMESTSC din 

Mediul RURAL - %

Cantitati semnificative de deseuri reciclabile s-au regasit in masa de deseuri colectate IN AMESTEC 
in toate sezoanele, atat in mediul urban cat si in mediul rural

Rezultate
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0

10

20

30
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Container

PLASTIC/METAL

Container

HARTIE/CARTON

Container  STICLA

Procente medii anuale de Deseuri RECICLABILE in masa de deseuri

menajere colectate SEPARAT din Mediul Urban 

(%)  

Hartie/Carton

Plastic

Sticla

Metal

Compozite

Rezultate
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Hartie/Carton

11% Ambalaje Hartie/Carton 

4% Plastic

7%

Ambalaje  Plastic

8%

Sticla

2%

Ambalaje Sticla

3%

Metal

1%

Ambalaje Metal

2%

Compozite

1%

Ambalaje Compozite

1%

Nereciclabile

60%

Rezultate
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Sesiunea 16 – Managementul fluxurilor 
speciale de deseuri

1
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Baterii si acumulatori

•Directiva 2006/66/CE 
privind bateriile si
acumulatorii si deseurile
de baterii si acumulatori, 
amendata prin UE 
2018/849

•HG 1132/2008 privind
regimul bateriilor si
acumulatorilor si a 
deseurilor de baterii si
acumulatori modificata
prin HG 1079/2011 si HG 
540/2016

Echipamente electrice si
electronice

•Directiva 2012/19/EU 
privind deseurile de 
echipamente electrice si
electronice, amendata
prin UE 2018/849

•OUG 5/2012 privind
deseurile de echipamente
electrice si electronice

Ambalaje

•Directiva 94/62/CE privind
ambalajele si deseurile de 
ambalaje amendata prin
2004/12/CE, UE 2013/2, 
UE 2015/270  si UE 
2018/852

•Legea 249/2015 privind
modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a 
deseurilor de ambalaje
modificata prin OUG 
38/2016, L87/2018 si OUG 
74/2018

Vehicule scoase din uz

•Directiva 2000/53?CE 
privind vehiculele scoase
din uz, amendata prin UE 
2018/849

• Legea 212/2015 privind
modalitatea de gestionare
a vehiculelor si a 
vehiculelor scoase din uz

Fluxuri speciale de deseuri

2
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Bateriile de mici dimensiuni

includ:

 Baterii nereîncărcabile: 

ex.: baterii de uz general

(zinc-carbon şi alcaline cu

mangan), baterii pastilă, 

baterii pe bază de litiu-oxizi

 Baterii reîncărcabile: 

ex.: baterii nichel-cadmiu, 

nichel-hidrură de metal,
litiu-ion

Baterie sau acumulator auto
înseamnă:

 orice baterie sau acumulator 
destinat să alimenteze 
sistemele auto de pornire, 
iluminat sau aprindere

Baterii si acumulatori 

3
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• Bateriile si acumulatorii consituie o sursa indispensabila de energie pentru a asigura functionarea
corespunzatoare a diferitelor aparate.

• Anual aproximativ 800.000 tone de baterii pentru autovehicule, 190.000 tone de baterii industrial si
cca 160.000 tone de baterii pentru consumatori sunt generate ca deseuri in UE. 

• Gestionarea acestora in mod necorespunzator poate conduce la riscuri de mediu si concomitent la 
pierderea unor resurse valoroase cum ar fi nichel, litiu, zinc, argint si altele. 

• Unul din beneficii este un consum mai mic de energie – ex: obtinerea nichelului reciclat necesita cu 
75% mai putina energie decat cea necesara la extractia si rafinarea minereurilor. 

Baterii si acumulatori 

4
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Atti
c

Garage

Kitchen

eZona cu

utilitati 

Baie 

Garaj 

Biroul de acasă 

Bucătărie 

Dormitor  

Garaj pentru 

biciclete 

Beci Baie Sufragerie 

Pod 

• Metalele grele

– se bioacumuleaza, sunt toxice

– mercur – disfunctii ale rinichilor

– cadmiu – probleme de ficat si rinichi

• Depozitarea 

– Levigat – continutul poate crea 
probleme ambientale

– Indepartarea prin tratare – nu este 
mereu posibila

– Acumularile in reziduurile lichide 
tratate – dificil de eliminat

Baterii si acumulatori 
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Scheme de colectare pentru baterii 

si acumulatori uzati

•returnarea prin intermediul magazinelor care le

comercializează

•colectarea prin reprezentante ale

producătorilor de baterii

• colectarea prin puncte permanente ale 

primariilor

• campanii de colectare (ex. puncte mobile)

Baterii si acumulatori 
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• lit. a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conţin mercur într-o proporţie mai mare 
de 0,0005% din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate;

• lit. b) bateriilor şi acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integraţi în aparate, care conţin 
cadmiu într-o proporţie mai mare de 0,002% din greutate

Interdictii privind
introducerea pe piata

• interdictiile de la lit. a) nu se aplică bateriilor tip pastilă cu un conţinut de mercur de cel mult 2% din 
greutate

• Interdictiile de la lit. b) nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor portabili destinaţi să fie utilizaţi în:
• a) sisteme de urgenţă şi de alarmă, inclusiv iluminatul de urgenţă;
• b) echipamente medicale; sau

• c) unelte electrice fără fir.

Derogari de la 
interdictii

• 26 septembrie 2008 – dupa acest termen se pot introduce pe piata numai baterii si
acumulatori care respecta cerintele acestei hotarari

• 31 decembrie 2008 - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, întocmeşte un registru 
al producătorilor de baterii şi acumulatori în care sunt centralizate anual informaţii

Introducerea pe piata

Baterii si acumulatori – Legislatia aplicabila

HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori

modificata prin HG 1079/2011
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• 30 aprilie 2009 – termen pentru inscrierea in registrul producatorilor

• Numarul de inregistrare se comunica retelelor comerciale

• Distribuitorii nu pot sa comercializeze baterii si acumulatori de la producatori care nu sunt inregistrati

Inregistrarea
producatorilor

• 25% până la data de 26 septembrie 2012;
• 45% până la data de 26 septembrie 2016.
• Rata de colectare (RC3) = 3 * C3 / (S1 + S2 + S3)   

Rate de colectare

• Producătorii sau terţii care acţionează în numele acestora finanţează toate costurile nete pentru colectarea, 
tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori  

Finantarea

Baterii si acumulatori – Legislatia aplicabila

HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori

modificata prin HG 1079/2011
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•Producătorii furnizează utilizatorilor finali, în special prin campanii 
de informare, informaţii complete privind: efectele potentiale
asupra mediului si sanatatii, sistemele de colectare si reciclare, rolul
acestora, semnificatia simbolurilor

•Etichetarea bateriilor si acumulatorilor
Informatii

•a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea conţinutului 
de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în acelaşi timp costurile excesive;

•b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea 
conţinutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în acelaşi timp costurile excesive; 
şi

•c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deşeuri de baterii şi acumulatori.

Reciclarea

•Producătorii sau terţii care acţionează în numele acestoraRaportare

Baterii si acumulatori – Legislatia aplicabila

HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori

modificata prin HG 1079/2011
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Baterii si acumulatori 
Ordinul comun 669/1304 din 2009 al Ministrului Mediului şi al Ministrului Economiei privind

aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori

Se actualizeaza

anual pe site-ul

ANPM
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Baterii si acumulatori 

Se actualizeaza anual pe site-ul ANPM
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• Deseurile de echipamente electrice si electronice cum sunt computerele, frigiderele, telefoanele

mobile, reprezinta fluxul de deseuri cu cea mai mare rata de crestere din UE. 

9 mil. Tone in 2005 -> 12 mil. Tone in 2020

• DEEE sunt un complex de materiale si componente, unele dintre ele cu continut periculos.

• Producția de echipamente electronice moderne necesita utilizarea unor resurse limitate și costisitoare

(de exemplu, aproximativ 10% din totalul la nivel mondial de aur este folosit pentru producerea lor).

• Pentru a spori eficienta utilizarii resurselor la imbunatatirea colectarii, tratarii si reciclarii de electronice

la sfarsitul vietii lor este esentiala.

De ce este important sa se recicleze deseurile de echipamente electrice si electronice?

Echipamente electrice si electronice
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Colectarea separata si tratarea lor corespunzatoare este esentiala!

Modalitati de colectare:  campanii (Marea debarasare), in puncte municipale, in 
centrele comerciale la achizitionarea unui aparat nou

Echipamente electrice si electronice
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• Recipient de colectare disponibil
pentru publicul larg, disponibil în
locații cu trafic intens. 

• Tipuri de deșeuri: becuri, tuburi, 
baterii și DEEE de mici dimensiuni
(realizat in parteneriat cu organizații
specializate).

• Recipient de colectare disponibil
pentru publicul larg, realizat din 
material plastic rezistent, transparent 
si inscriptionat.

Surse de lumina
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pana la 14 august 2018

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3. Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii
electronice

4. Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice

5. Echipamente de iluminat

6. Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor
industriale fixe de mari dimensiuni

7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi
echipament sportiv

8. Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor
implantate şi infectate

9. Instrumente de monitorizare şi control 

10. Distribuitoare automate

De la 15 august 2018

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Domeniul de aplicare

1. Echipamente de transfer termic 

2. Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare 
de 100 cm2 

3. Lămpi
4. Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe
mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a 
sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; 
jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente
de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru
generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele
prevăzute la pct. 1 - 3. 

5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 
cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; 
aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, 
echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente
sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi
control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi
electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1 - 3 şi 6. 

6. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio
dimensiune externă mai mare de 50 cm 
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pana la 14 august 2018: Art.4

Art.4

a) echipamente necesare pentru protecţia intereselor
naţionale esenţiale de securitate, inclusiv armele, muniţiile
şi materialul de război destinate scopurilor specific 
militare; 

b) echipamente care sunt proiectate şi instalate special ca
parte a unui alt tip de echipament ce este exclus sau nu 
intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de 
urgenţă, care îşi pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse
în echipamentul respectiv; 

c) becuri cu filament

de la 15 august 2018: Art.4 + Art.5
Art.5

a) echipamente proiectate pentru a fi trimise în spaţiu; 

b) unelte industriale fixe de mari dimensiuni; 

c) instalaţii fixe de mari dimensiuni, cu excepţia echipamentelor care sunt în
astfel de instalaţii, dar care nu sunt special proiectate şi instalate ca parte a 
instalaţiilor respective; 

d) mijloace de transport de persoane sau de marfă, cu excepţia vehiculelor
electrice cu două roţi care nu sunt omologate; 

e) echipamente mobile fără destinaţie rutieră accesibile exclusiv pentru uz
profesional; 

f) echipamente proiectate special doar în scopuri de cercetare şi dezvoltare şi
accesibile doar în cadrul unor tranzacţii între întreprinderi; 

g) dispozitive medicale şi dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro, atunci
când se preconizează că aceste dispozitive vor fi infectate înaintea încheierii
ciclului de viaţă, precum şi dispozitive medicale implantabile active. 

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Exceptii
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• Cu respectarea cerintelor privind proiectarea ecologica a produselor cu impact 
energetic (HG 55/2011)

• Producatorii trebuie sa se inregistreze intr-un registru al producatorilor (posibilitatea
de a se interconecta cu registrele din alte SM)

• Numarul de inregistrare se comunica retelor de distributie

Introducere
pe piata

• Prin serviciul de colectare organizat de autoritatile locale

• Prin distribuitori

• Prin colectori autorizati in contract cu OTR

• Preluarea se face in mod gratuit de la utilizatori

• Este interzisa colectarea de DEEE de catre alte personae

• Este interzisa amestecare cu deseu residual a DEEE

Colectarea
separata

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
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• centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un centru în
fiecare unitate administrativ-teritorială (cu acces facil pentru utilizatori si tinand cont de 
densitatea populatiei

• puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populaţiei ca amplasament 
şi perioadă de timp disponibilă;

• colectare periodică, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru.

Obligatii ale 
autoritatilor locale

• să preia DEEE în sistem "unul la unul", în mod gratuit, la achizitionarea unui produs nou
echivalent

• să asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali daca
au suprafata mai mare de 400 m2 (fara a cumpara un EEE echivalent)

• Pot refuza un DEEE contaminat pe baza de process verbal

Obligatii ale 
distribuitorilor

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

18



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• centrele de colectare trebuie sa asigure separea DEEE care se pregatesc pentru reutilizare

• Centrele care pregatesc pentru reutilizare DEEE predau componentele care nu pot fi utilizate
centrelor de colectare

• Colectorii sunt obligati sa incheie contracte cu producatori EEE sau organizatile colective ale 
acestora, in caz contrar este interzis sa colecteze DEEE

Obligatii ale 
colectorilor

• trebuie să cuprindă cel puţin înlăturarea tuturor lichidelor şi o tratare selectivă a materiilor şi
componentelor DEEE

• Modul de tratare al diferitelor componente este prezentat in Anexa nr.7 a OUG 5/2015 

Obligatii privind
tratarea DEEE

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
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• Pana la 31 decembrie 2015 rata de colectare de la gospodarii particulare este
de 4kg / loc x an

• Pentru anul 2016 rata de colectare este> 40%

• Pentru 2017- 2020 rata de colectare este 45%

• Incepand cu 2021 rata de colectare este 65%

Rata de colectare

• Obiectivele sunt aplicabile in functie de categoria din care face parte DEEE

• Pana la data de 14 august 2015 =>variaza de la 50% – 80%

• 15 aug. 2015- 14 aug 2018 =>variaza de la 55% - 85%

• Dupa 15 aug. 2018 =>variaza de la 55% - 85% (categoriile sunt diferite)!

Obiective de 
valorificare

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
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• Costul colectarii, tratarii si eliminarii (se evidentiaza separat)

• Obligatia de a colecta separat DEEE, sistemele puse la dispozitie, semnificatia simbolului pubela barata
(in instructiunile de utlizare, la punctele de vanzare sau campanii)

Informatii pentru utilizatori

• Pentru DEEE provenite de la gospodariile populatiei finantarea colectarii, tratarii, valorificarii, eliminarii
se face de catre producatori

• Pentru DEEE altele decat cele de la gospodarii finantarea se face de catre producatori cu exceptia
deseurilor istorice (31 dec 2006) caz in care finantarea se face de catre utilizatori

• Obligatia de a constitui garantie financiara

Finantarea

Raportarea

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

• Producatorii sau reprezentantul autorizat
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22

Inregistrarea producatorilor
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• Primele masuri la nivel European in domeniul ambalajelor au aparut in anii
‘80 si se refereau la ambalajele de lichide pentru consum uman

• Ulterior diferite State Membre au adoptat masuri care vizau aspecte de 
mediu referitor la ambalaje ceea ce a necesitat o armonizare a acestora => 
Directiva 94/62/EC, modificata in 2004, 2013 si 2015 (pungile de plastic)

23
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Ambalaje primare

sunt in contact cu 
produsul

Ambalaje secundare

grupeaza mai multe
produse de acelasi

fel

Ambalaje tertiare

faciliteaza
transportul

24

Tipuri de ambalaje
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Orice obiect, indiferent de 
materialul din care este
confecţionat ori de natura acestuia, 
destinat reţinerii, protejării, 
manipulării, distribuţiei şi
prezentării produselor, de la materii
prime la produse procesate, de la 
producător până la utilizator sau
consumator.

Lista exemple illustrative

Modificare adusa de 
Directiva 2013/2/EU
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• Anual se genereaza cca 160 kg deseuri de ambalaje /loc x an 
la nivelul UE 

• Ambalajele se regasesc in toate sectoarele industriale

• Cca. 60% din ambalaje sunt utilizate in industria alimentara

• Ambalajele au functia de a proteja si a prezenta un produs, 
produsele ambalate au o durata de viata mai mare astfel
incat este evitata risipa

• Materialele din care sunt in general confectionate
ambalajele sunt reciclabile si reprezinta astfel o sursa
importanta de materii prime secundare

Ambalaje - privire generala 
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• Respecta cerintele esentiale privind : Fabricarea si compozitia ambalajului, Caracterul
reutilizabil, Caracterul valorificabil al unui ambalaj (standarde armonizate)

• Maxim 100 ppm raportat la greutate concentratie de Pb, Cd, Hg, Cr VI (exceptie pentru
sticla cristal si produsele reciclate in circuit inchis)

Introducerea pe piata

• Prevazut in anexa
nr.3 a legii

Sistem de marcare si
identificare

• Aplicarea sistemului deposit (inregistrarea in contabilitate)

• Organizarea unui sistem pentru colectare

• Marcarea ambalajului si informarea consumatorilor

Cerinte speciale pentru
ambalajul reutilizabil

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
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Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
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• Cei care introduc pe piata produse ambalate

• Cei care supra-ambaleaza produse ambalate

• Producatorii de ambalaje de desfacere

• Cei care inchiriaza cu titlu profesional ambalaje

Responsabili pentru
atingerea tintelor

• Verificarea furnizorilor pe lista AFM

• Structuri de vanzare cu suprafata medie si mare -> pun la dispozitie spatii pentru colectarea
ambalajelor produselor in mod gratuit

• Este interzisa conditionarea de pastrarea ambalajului

Obligatii pentru
comercianti

• Prin sistemele de salubritate

• Prin colectori specializati

• Se interzice amestecarea deseurilor colectate separat

Colectarea separata
de la populatie

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Lista este

publica pe

site-ul AFM
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•Predarea deseurilor de ambalaje colectate separate se face numai catre colectori autorizati

•Se asigura ca deseurile de ambalaje se predau catre reciclare sau valorificare

Colectarea separata de la 
operatori economici

•Albastru – hartie si carton

•Galben – metal, plastic si material compozite

•Verde - sticla

Aplicarea unitara la nivel
national a colectarii

separate

•Producatorii de bunuri ambalate au obligatia de a include in politica de dezvoltare masuri care sa contribuie la 
prevenirea generarii de deseuri de ambalaje

•Achizitia de produse din fonduri publice se face acordand prioritate produselor obtinute din material reciclate sau
ale caror ambalaje sunt din material reciclate

Prevenirea

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
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Se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piața națională a pungilor de 
transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.

Se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic 
subțire și foarte subțire, cu mâner

Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport din plastic biodegradabile
și compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere

pungi de transport din plastic subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai
mică de 50 de micron

pungi de transport din plastic foarte subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui
mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje
primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei
de alimente

31
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• Anual se genereaza in UE cca. 7-8 mil. tone 
de VSU

• Exista o diferenta intre un vehicul scoz din 
uz si o masina uzata

• Cca. 25% din greutatea unui vehicul sunt
substante periculoase

• VSU reprezinta cca. 10% din totalul
deseurilor generate anual in UE

Vehiculele scoase din uz
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Vehiculele scoase 

din uz

Date ANPM

2007 – 2015

Programul de stimulare a înnoirii

Parcului auto naţional
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Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

• Interzise componentele si materialele cu continut de plumb, mercur, 
cadmiu şi crom hexavalent

• Exceptiile sunt prevazute in anexa nr. 3 la lege

Introducerea pe
piata

• Producatorii au obligatia sa publice informatii cu privire la posibilitatea reciclarii si
valorificarii vehiculelor, a modului de dezmembrare si de evacuare a fluidelor, 

• Fabricanţii de componente pentru vehicule au obligatia sa furnizeze informatii
privind dezmembrarea, depozitarea şi testarea componentelor reutilizabile

Publicarea de 
informatii

• De a asigura primirea de la ultimul deţinător legal a vehiculelor pe care le-au 
introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, şi predarea
acestora către operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare

• Exista exceptii pentru cazul in care vehiculul nu este complet – certificatul de 
distrugere este insotit de o nota

Obligatiile
producatorilor
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Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

• Producatorii organizeaza individual sau prin contracte cu colectori centre de 
colectare VSU minim:

• un punct de colectare în fiecare judeţ
• un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori

• 6 puncte de colectare în municipiul Bucureşti, câte unul în fiecare sector

Colectarea VSU

• Producatorii au obligatia sa incheie contract cu cel putin un operator 
autorizat sa trateze VSUTratarea VSU 

• Costurile sunt acoperite de catre producatori in cazul in care veniturile obţinute din 
vânzarea pieselor reutilizabile şi a materiilor prime secundare nu acopera costurile
de colectare si tratare

• In cazul in care un producator si-a incetat activitatea costurile se acopera de cei
care sunt pe piata in baza unui acord incheiat cu Ministerul mediului si operatorii
care trateaza VSU

Finantarea
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Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

• Operatorii care efectueaza reparatii auto predau piesele de 
schimb catre reciclatori

• Colectorii predau VSU pentru tratare catre operatori autorizati

• Obiectivele de reciclare sunt in sarcina celor care fac tratare VSU: 
reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe
vehicul şi an si respectiv reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% 
din masa medie pe vehicul şi an

Reciclarea VSU

• Cartea de identitate a vehiculului în original, precum şi o copie;

• Documentul de identitate al ultimului proprietar (persoana fizice) sau a 
persoanei delegate (personae juridice) + delegatie

Documente
necesare la 

predarea unui VSU 
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Uleiuri uzate

HG 235/2007

Anvelope

HG 170/2004 
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Uleiurile uzate reprezinta

• toate uleiurile industriale şi lubrifiantii, 
pe baza minerala, care au devenit 
improprii destinatiei initiale

• ex: uleiuri uzate de la motoarele cu 
combustie si de la sistemele de 
transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile 
pentru turbine, pentru sistemele 
hidraulice

Un litru de 

ulei uzat

poate

contamina un 

milion de litri

de apa

Interdictii

- Deversarea in ape si pe sol

- Utilizarea ca material de 
impregnare

- Amestecarea diferitelor categorii
sau cu alte substante

- Utilizarea ca si carburant

- Arderea in instalatii neautorizate

HG 235/2007  privind gestionarea uleiurilor uzate
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HG 235/2007  privind gestionarea uleiurilor uzate

•Sa colecteze uleiul uzat pe categorii

•Sa predea catre colectori specializati (declaratie model)

•Sa pastreze evidenta uleiului proaspat utilizat

•Persoanele fizice predau cu titlu gratuit colectorilor uleiurile uzate

Obligatii ale generatorilor
de uleiuri uzate

• Sa amenajeze spatii pentru colectare direct sau prin terti la o distanta
acceptabila

Obligatii pentru
comerciantii de uleiuri

•Sa organizeze sistemul de colectare si valorificarea a uleiurilor uzate direct sau prin terti

•Sa pastreze evidente privind uleiul introdus pe piata, colectorii cu care au incheiat contracte si canitatile gestionate
de acestia

•Sa puna la dispozitie informatii privind utilizarea in siguranta

•Etichetarea corespunzatoare a uleiurilor (conf. HG 856/2002)

Obligatii pentru
producatorii de uleiuri
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Uleiurile uzate reprezinta

• toate uleiurile industriale şi lubrifiantii, 
pe baza minerala, care au devenit 
improprii destinatiei initiale

• ex: uleiuri uzate de la motoarele cu 
combustie si de la sistemele de 
transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile 
pentru turbine, pentru sistemele 
hidraulice

HG 235/2007  privind gestionarea uleiurilor uzate

Se returneaza prin intermediul:

• magazinelor

• atelierelor auto

• statiilor PECO

• punctelor permanente/mobile de 

colectare
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O anvelopă uzată este orice 
anvelopă de la un vehicul, pe 

care deţinătorul, în urma 
utilizării, are intenţia sau 

obligaţia de a o scoate din uz.

1. Anvelope pentru motociclete, motorete, 

motoscutere si biciclete

2. Anvelope pentru aeronave

3. Anvelope pentru autoturisme de oras, 

autoturisme de teren, microbuze si autoutilitare

4. Anvelope pentru autocamioane, autospeciale, 

autobuze, troleibuze, remorci si semiremorci auto

5. Anvelope pentru tractoare si masini agricole

6. Anvelope pentru masini si utilaje pentru

constructii si exploatari miniere.

HG 170/2004  privind gestionarea anvelopelor uzate
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Probleme cheie...

• Infiltrarea produsilor de degradare in sol si subsol

• Formarea de stocuri

• Arderea necontrolata in aer liber

• Fumul cu continut potential periculos de: monoxid de 
carbon, hidrocarburi poliaromatice

• Levigat dupa ardere: compusi organici, cenusă
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Scheme de colectare si valorificare
• Refolosi “ca atare” – nemodificat  

• Absorbţia şocului (docuri, ambarcaţiuni, cursele 
de Formula 3) 

• Proiecte de protecţie costieră 

• Recuperarea materialelor
• Tăiere – procesul iniţial
• Bucăţi – combustibil, strat de acoperire a 

depozitelor de deşeuri
• Mărunţire  granule / particule 
• Materie primă secundară pentru produse

• Pavaje, produse profilate
• Căptuşeli pentru covoare, încălţăminte

43



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

• Recuperare

• Prelucrare chimică

• Prelucrare termo-mecanică

• Amestecurile cu materii prime pot fi folosite la obţinerea unei game largi de
articole de menaj.

• Piroliza (Ardere)

• transformarea chimică sau descompunerea compuşilor organici prin
încălzire în absenţa totală sau parţială a oxigenului

• Se pot obţine negru de fum, ulei (care trebuie rafinat) şi deşeuri de oţel

• Uleiul pirolitic poate fi folosit drept combustibil sau amestecat în proporţie
egală cu combustibilul diesel

• Carbonul pirolitic rafinat – ca material de umplutură sau carbon activ

Scheme de colectare si valorificare
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• sa introduca pe piata numai anvelope omologate

• sa colecteze anvelopele uzate, in limita cantitatilor introduse de ele pe piata in anul precedent;

• sa reutilizeze, sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice
termoenergetic intreaga cantitate de anvelope uzate colectata. 

• Obiectiv 80%

Obligatii ale celor care 
introduc pe piata anvelope

• sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de 
cumparatorul final;

• sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate;

• sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope

Obligatii ale comerciantilor
de anvelope noi

• sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat

• sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care comercializeaza
astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de resapare

• sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoara activitatea de 
reciclare, valorificare termoenergetica sau le refolosesc ca atare

Obligatiile colectorilor de 
anvelope uzate
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Sesiunea 17 – Raspunderea extinsa a 

producatorilor

1
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Context

Modul de repartizare a responsabilitatilor in materie de gestionare a 
deseurilor intre actorii publici si cei privati este unul din factorii cheie

Sistemele de gestionare a deseurilor pot contribui la realizarea
economiei circulare

Decizia privind alocarea responsabilitatilor depinde in mod frecvent de 
conditiile geografice si structurale
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• Un set de masuri luate de statele membre potrivit carora producatorii de produse
trebuie sa poarte responsabilitatea financiara sau financiara și organizatorica
pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs, inclusiv
colectarea separata si operatiunile de sortare și tratare.

• Aceasta obligatie poate include, de asemenea, responsabilitatea organizationala
și responsabilitatea de a contribui la prevenirea generarii de deseuri si la 
reutilizarea si reciclarea produselor. 

• Producatorii de produse pot indeplini obligațiile ce le revin in temeiul schemei de 
raspundere extinsa a producatorilor in mod individual sau colectiv.

Ce este raspunderea extinsa a producatorilor?
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• Schemele de raspundere extinsa a producatorilor (REP) reprezinta o parte esentiala a gestionarii eficiente a 
deseurilor. Cu toate acestea, eficacitatea ai performanta acestora difera in mod semnificativ de la un stat 
membru la altul. 

• Cerintele generale minime trebuie sa diminueze costurile si sa stimuleze performanta, precum si sa asigure
conditii de concurenta echitabile.

• Includerea costurilor la incheierea ciclului de viata in prețurile produselor si oferirea de stimulente
producatorilor pentru ca, atunci cand isi proiecteaza produsele, sa tina seama in mai mare masura de 
posibilitatile de reciclare, reutilizare si reparare si de prezența substanțelor periculoase. 

• Imbunatatirea guvernantei si transparenței schemelor de raspundere extinsa a producatorilor pentru a  
reduce riscul de conflicte de interese intre schemele de raspundere extinsa a producatorilor si operatorii
care se ocupa de deseuri (prestatorii de servicii) cu care respectivele organizatii incheie contracte. 

Cerinte privind raspunderea extinsa a producatorilor
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• Definirea rolurilor pe lantul deseurilor, de la producator, consumator si pana la 
valorificare.  Aici sunt incluse si autoritatile locale.

• Organizatile trebuie sa dovedeasca faptul ca au mijloace financiare si
organizatorice pentru asi indeplini rolul

• Mecanism de control adecvat – audit independent

• Transparenta in ceea ce priveste actionarii sau membri, contributile platite de 
producatori si selectia operatorilor care se ocupa de gestionarea deseurilor

Cerinte privind raspunderea extinsa a producatorilor
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Relationarea cu autoritatile locale

• Autoritatile publice joaca un rol important in organizarea colectarii si
tratarii deseurilor municipale si in comunicarea aferenta cu cetatenii. 

• Dispozitiile referitoare la responsabilitatea financiara a producatorilor de 
produse introduse ca parte a cerintelor minime generale privind schemele
REP trebuie sa se aplice fara a aduce atingere competentei autoritatilor
publice in ceea ce priveste colectarea si tratarea deseurilor municipale. 
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Stabilirea costurilor

• In cazurile in care autoritatile publice sunt responsabile de organizarea aspectelor
operaționale legate de gestionarea deseurilor provenite din produse care fac
obiectul schemelor REP, serviciile respective trebuie furnizate intr-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor și responsabilitatea financiara a 
producatorilor de produse nu ar trebui sa depaseasca costurile necesare pentru a 
furniza serviciile in cauza.

• Costurile trebuie sa fie stabilite in mod transparent intre actorii implicati, inclusiv
producătorii de produse, organizatiile acestora si autoritatile publice. 
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Stabilirea costurilor

• costurile aferente colectarii separate a deseurilor si transportarii lor ulterioare, 
precum si operatiunilor de tartare, luandu-se in considerare veniturile dobandite
din reutilizare, din vanzarile de materii prime secundare obținute

• costurile aferente furnizarii de informatii populatiei

• costurile aferente colectarii de date si obligatiilor de raportare
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Continuitatea serviciului si acoperire geografica

• Pentru gestionarea corecta a deseurilor, organizatiile REP trebuie sa
asigure continuitatea serviciilor de gestionare a deseurilor pe tot 
parcursul anului, chiar daca au indeplinit deja tintele si obiectivele
care le sunt impuse. 

• De asemenea, aceștia nu trebuie sa se limiteze la o anumita sfera
geografica, produsele si materialele vizate la zonele in care colectarea
si gestionarea deseurilor sunt cel mai profitabile. 
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In cazul in care exista mai multe organizatii EPR, statul membru in cauza
numeste cel putin un organism care este independent de interesele
private sau desemneaza o autoritate publica care sa supravegheze
punerea in aplicare a obligatiilor in materie de raspundere extinsa a 
producatorilor

Asigurarea concurentei schemelor EPR
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30 tari cu aplicarea Raspunderii Producatorului
Austria, Belgia, Franta, Spania, Germania, Irlanda, Cipru, Luxemburg, Portugalia, Suedia, Grecia, Letonia, Malta, 

Lituania, Cehia, Slovacia, Italia, Slovenia, Estonia, Romania, Bulgaria, Turcia, Norvegia, Finlanda, Serbia, Israel, 
Olanda, Polonia, Macedonia, Bosnia Hertegovina

Comert cu certificate

UK, (Polonia)

1 tara cu Fond de stat 

gestionat de industrie
Islanda

36 Tari 

Europene

3 tari fara scheme de conformare 

=> Taxe
Danemarca, Ungaria, Croatia

Taxe vs EPR inca in discutie
Ukraina, Rusia?

AMBALAJE
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• Nu exista statistici de incredere și comparabile - fiecare tara interpreteaza definitiile, metoda de 
calcul si punctul de măsurare într-un mod diferit

• Nu exista o legislatie clara - nici o implementare corespunzatoare de catre autoritati

• Nu exista conditii egale in cazul competitiei intre oragnizatiile REP

• Nu exista infrastructura pentru colectarea separate (legislatia este în vigoare de peste 10 ani)

• Transparenta lipsește in multe tari, inclusiv in ceea ce priveste structura costurilor

• Implicarea limitata a producatorilor

• Dezacord intre partile interesate importante in locul colaborarii

Probleme actuale in implementarea schemelor REP
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!

13



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sesiunea 18 – Comunicarea si educarea in GDS 
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Planificarea unei campanii de comunicare

Motivatie: de ce trebuie sa planificam

Etapele planificarii

Erori comise frecvent in planificare

Evaluarea unei campanii de comunicare

De ce este importanta evaluarea

Cum stabilim obiective masurabile
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De ce planificam?

Ne ajuta sa ne concentram efortul spre rezultatul dorit

Identificarea si stabilirea de obiective masurabile

Dezvolta creativitatea

Planificarea eficienta a timpului

Obtinerea unui buget corespunzator si adaptat

Planificarea trebuie sa tina cont de 3 principii: simplitate, creativitate si flexibilitate
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Etapele planificarii

Stabilirea obiectivului: Ce dorim sa obtinem?

Identificarea publicului tinta: Pe cine dorim sa influentam?

Conceperea mesajului: Ce dorim sa transmitem?

Alegerea canalului de comunicare: Cum transmitem mesajul?

Stabilirea bugetului: Cat va costa? 
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Obiectivul campaniei

Alegeti instrumentele care se pliaza cel mai bine nevoilor dumneavoastra

Incercati sa formulati obiectivul cat mai precis cu putinta

Asigurati-va ca va cunoasteti indeajuns de bine publicul tinta

Stabiliti-va prioritatile in functie de timp, resurse si aptitudini

Planificati-va abordarea: studiati bine optiunile
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Publicul tinta

Cui ne adresam? Cum identificam publicul tinta? 

Principalele categorii de public tinta sunt:
Comunitatea (populatia, un anumit segment de populatie Ex: tinerii peste 18 ani)

Angajatii

Furnizorii de servicii (salubristii, sortatorii)

Mass-media nu reprezinta audienta, ci un mijloc de comunicare prin intermediul caruia ajungem la 
publicul tinta!
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Mesajul

Mesajul trebuie sa fie simplu si interesant

Mesajul tebuie definit in functie de audienta

Stabiliti o lista de argumente care sa sprijine mesajul

Fiti concis: atentie la lungimea mesajului! 

Incercati sa ganditi ca un reprezentant al publicului tinta

Fiti creativ: imaginati-va “povestea” din spatele mesajului

Transforma deseurile in premii! 

SEPARI si CASTIGI!
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Canalul de comunicare

Cum transmitem mesajul audientei vizate?

Alegeti canalul de comunicare adecvat

Alegeti instrumentul de comunicare cel mai eficient
• Comunicate / articole de presa • Concursuri • Evenimente speciale • Expoziţii / Conferinţe • 
Interviuri / dezbateri • Comunicare directa

Stabiliti tonul mesajului in functie de situatie si de obiectiv

Evaluati realistic ce aveti la dispozitie vs ceea va doriti
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Bugetul

• Evaluati resursele interne ale organizatiei

• Estimati costurile “ascunse” (ex. facilitati incluse in costul unei sali)

• Planificati un buget anual care sa includa obiectivele stabilite si un fond de 
rezerva pentru cheltuieli neprevazute

• Alcatuiti un sumar al bugetului cu costurile estimative ale fiecarei activitati
necesare atingerii obiectivului
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Cele mai frecvente erori de planificare

• Lipsa de creativitate

• Inflexibilitate

• Campania e prea complicată/sofisticata

• Necesită eforturi prea mari

• Ateptarile sunt nerealiste

• Planul nu include procedura de evaluare
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De ce sa evaluam?

• Pentru a demonstra succesul si eficienta campaniei

• Pentru a invata ce putem imbunatati la viitoarea campanie si ce greseli sa nu repetam

• Pentru a obtine un buget mai mare pentru proiectele viitoare

Cum stabilim obiective masurabile?

Trebuie sa fiti foarte specifici si realisti fata de ceea ce va propuneti

Ex: aparitii in presa, audienta atinsa, mesajul a fost perceput si inteles (chestionare de 
evaluare, cresterea cantitatilor colectate separat)
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Sesiunea 19 – Finantarea GDS pe fluxuri. 

Instrumente economice
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Finantarea sistemului de gestiune a deseurilor solide

Se bazeaza pe principiul “poluatorul plateste”
Fiecare utilizator al serviciului plateste pentru serviciul prestart (colectarea, 
transportul, transferal, stocarea, sortarea, valorificarea)

Principiul “raspunderii extinse al producatorului”
Costul gestionarii deseurilor este inglobat in pretul produsului
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3

Cine este responsabil pentru gestionarea deseurilor?
Autoritatea locala care asigura gestionarea serviciilor publice pentru populatie

Cine plateste efectiv?
La finalul zilei plata se face de catre fiecare cetatean intr-o forma sau alta
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4

Colectarea banilor pentru gestionarea deseurilor

Taxe si tarife aplicate populatiei
 taxe platite catre UAT care se distribuie ulterior pe lant catre cei care presteaza serviciul
 tarife platite direct catre prestatorul serviciului in baza unui contact dintre parti

Directionarea banilor inglobati in costul produsului catre prestatorii de servicii – se aplica pentru
fluxurile de deseuri care aplica responsabilitatea extinsa a producatorului
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5

Costul sistemului depinde foarte mult de cum este proiectat si

depinde de:

- Tipul de containere folosite
- Cine plateste containerele (ex saci se cumpara de catre populatie)
- Densitatea si volumul containerelor
- Care sunt deseurile acceptate in container (ex: deseuri de gradina)
- Tipul de vehicul folosit si gradul de incarcare, optimizarea rutelor, tehnologia la bord (cantarire)
- Cum se face separarea la sursa
- Cum se face sortarea, ce fel de tehnologie se foloseste
- Costul cu munca
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Sursa: 
Costul gestionarii
deseurilor municipale
Eunomia
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Sursa:  Costul gestionarii deseurilor municipal, Eunomia



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

8

Sursa:  Costul gestionarii deseurilor municipale, Eunomia
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Sursa:  Costul gestionarii deseurilor municipale, Eunomia
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Sursa:  Costul gestionarii deseurilor municipale, Eunomia
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Costul total al sistemului cuprinde si costul cu operatiunile de valorificare
si respectiv compostarea / reciclarea.
In acest caz avem atat costuri dar si venituri din vanzarea materialului

Stimularea unei anumite optiuni se poate face prin utilizarea
instrumentelor economice
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Instrumente economice pentru stimularea colectarii separate la sursa –
“plateste cat arunci” (PAYT)
Principiul PAYT stabileste plata diferentiata in functie de anumiti indicatori pentru generatorii de deseuri astfel
incat cei care genereaza mai mult deseu nesortat sau rezidual sa plateasca mai mult fata de cei care separa
deseurile la sursa de generare. 

Sistemul de plata diferentiata este total diferit de plata fixa pe persoana sau gospodarie care se aplica in prezent si
care nu tine cont de cantitatea generata si modul de separare la sursa a deseurilor si respectiv cu luarea in 
considerare a operatiilor ulterioare de valorificare (reciclare si compostare). 

Un alt aspect important care poate asigura succesul implementarii unui astfel de sistem este ca generatorii sa aiba
la dispozitie suficienta infrastructura pentru colectarea separata de deseurilor reciclabile si respectiv compostabile. 
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Instrumente economice pentru stimularea colectarii separate la sursa –
“plateste cat arunci” (PAYT)

Există in prezent mai multe tipuri de sisteme PAYT, modalitatea de aplicare fiind in functie de volum, 
greutate sau frecventa de colectare, iar acestea pot fi clasificate în general în cinci tipuri majore. Pentru
a avea un program eficient este de dorit ca sistemul de colectare sa fie din usa in usa, mai putin in cazul
in care colectarea se face in functie de frecventa si cu acces securizat pe baza de cartela de acces, caz in 
care Identificarea generatorului se face individual pe baza codului de utilizator atribuit cartelei de 
acces. 
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Instrumente economice pentru stimularea colectarii separate la sursa –
“plateste cat arunci” (PAYT)

Volum variabil

În acest sistem, gospodăriile se înscriu pentru un anumit număr de persoane si primesc un anumit numar de 
containere sau containere de anumit volum. Pentru serviciul oferit se plateste un pret fix iar cee ace depaseste acest
volum este platit suplimentar de catre generator.
Programele cu sac

In acest sistem ospodăriile achiziționează saci speciali inscriptionati (ex: logo oraș sau logo-ul transportorului, în
funcție de modul de colectare), prețul sacului include unele sau toate costurile de colectare, transport, valorificare și
eliminare a cantității de deșeuri din sac. Unele programe de acest fel au aditional o taxă pentru client sau o taxă de 
bază (abonament) în plus față de costul sacului pentru a asigura acoperirea costurilor fixe. Pentru comoditate, sacii se 
vând, de obicei, la magazinele de cartier sau supermarket dar si la punctele speciale de vânzare ale Primăriei.
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Instrumente economice pentru stimularea colectarii separate la sursa –
“plateste cat arunci” (PAYT)
Programe de autocolant sau de etichetare

In acest sistem gospodăriile cumpără etichete sau autocolante speciale pentru a le pune pe recipientul de 
colectare. Prețul autocolantului include unele sau toate costurile de colectare și eliminare a cantității de deșeuri.
Ca și în cazul programelor pentru sac, unele programe au o taxă pentru client sau o taxă de bază (abonament) în
plus față de autocolant. Etichetele sau autocolantele se vand fie la magazinele din proximitate, fie la caseria
operatorului care colecteaza deseul, fie de catre autoritatea locala.
Program hibrid

În acest sistem, gospodăriile plătesc numai pentru deșeurile care depășesc o anumită "bază" stabilită ca volum. Ei
plătesc un cost fix care le dă dreptul la un prim recicpient, de regula 120 litri. Peste acest volum se percep costuri
suplimentare pe baza unui sistem cu sac sau autocolant.
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Instrumente economice pentru stimularea colectarii separate la sursa –
“plateste cat arunci” (PAYT)

Pe bază de greutate

În cadrul acestui sistem recipientelede colectare a deseurilor sunt cântărite pe partea posterioară a masinilor
de colectare, iar generatorii sunt taxati pentru kilogramele de deșeuri pe care le genereaza efectiv. Acest
sistem este mai corect, iar comunitățile pot folosi recipient de colectare mai mari (ex: 1100 litri, dar oferă în
acelasi timp un stimulent puternic pentru separarea deseurilor la sursa de generare.
Sisteme de colectare prin centre de colectare comune

În acest sistem clientii au acces in aceste centre de colectare pe baza de cartela si pot sa depuna deseurile
generate prin deschiderea recipientului de colectare platind astfel pentru fiecare deschidere a containerului.
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Taxa la depozitare – instrument economic

Distincta de suma platita la intrarea in depozitul de deseuri (contributie pentru Economia circulara)

Conform studiului Comisiei Europene privind utilizarea instrumentelor economice si
performanta gestionarii deseurilor rezulta ca tarile care au taxa la depozitare mare si
plata la intrarea in depozit mare, depoziteaza foarte putin deseu - AT, BE, DE, DK, LU, 
NL, SE; 

Taxa depozitare => 3 euro/tona BG – 107,49 euro/tona in NL
Plata la intrare in depozit => 17,5 euro/tona LT – 155,5 SE
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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Sesiunea 20 – Inregistrarea datelor si 
raportarea

1
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Raportari catre autoritatile de mediu

- HG 856 / 2002 

- Raportari catre AFM conform prevederilor OUG 196/2005

Raportari catre OTR ? Posibil incepand cu 2019

2
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Articolul 2

(1) Agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, 
valorificare şi eliminare a deşeurilor sunt obligaţi sa ţină evidenta gestiunii deşeurilor conform art. 1 
alin. (1) numai pentru deşeurile generate în cadrul activităţilor proprii.

(2) Evidenta gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se 
raportează de către agenţii economici autorizaţi, menţionaţi la alin. (1), la solicitarea autorităţilor
publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale care au atribuţii şi raspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform prevederilor legale.

HG 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
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OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Art. 9 alin. (1) lit c)

contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii
de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul
prevăzut în anexa nr. 2;
Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) p) se declară și se plătesc anual până la data de 25 ianuarie inclusiv a 
anului următor

30 lei/tona pentru anul 2019

80 lei/tona incepand cu 2020
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OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Date privind cantităţile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare

În coloana “Cantitatea depozitată în anul de raportare (tone)” se înscriu cu cifre arabe, în tone, 
cantitatea de deșeuri municipale și asimilabile efectiv depozitată în anul de raportare.
În coloana “ Cantitatea depozitată în anul anterior anului de raportare (tone)” se înscriu cu cifre
arabe, in tone, cantitatea de deșeuri municipale și asimilabile efectiv depozitată în anul anterior 
anului de raportare. 
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţile de deşeuri municipale
pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia
corespunzătoare din tabel. 
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Soft de inregistrare date si monitorizare - TRADES

• Atat in cadrul etapei operationale de gestionare a deseurilor municipale, dar si in cea de 
elaborare a strategiei si de luare a deciziei este vital ca datele sa fie disponibile si procesate 
foarte rapid. Un astfel de sistem electronic de inregistrare si procesare a datelor nu exista in 
prezent. 

• Utilitatea lui este dovedita si de faptul ca activitatea de monitorizare si raportare a datelor este 
consumatoare de timp, iar prin folosirea unui astfel de sistem se reduce atat timpul de lucru dar
si erorile umane.

• Raportarea datelor este ultima etapa a procesului de implementare a legislatiei de mediu si in 
particular pentru domeniul deseurilor, in conditiile in care exista clar precizate obiective cu tinte
cuantificate si termene de realizare. Un sistem de atentionare pe parcurs (in timp real) reduce 
riscul de neindeplinire a tintelor, in conditile in care se pot lua masuri rapide de atenuare a 
acestor riscuri pe masura ce ele apar.
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Etapa I - Cantitati colectate de deseuri municipale pe coduri de deseuri, provenite de la:
i. Populatie
ii. Agenti economici

Datele de intrare provin de la (ADI-uri) care vor baga datele in sistem (proiectarea va lua in considerare 
posibilitatea de a extinde numarul de entitati care pot sa introduca date (de exemplu mai multe zone pe 
care un ADI le gestioneaza teritorial) pana la 10 zone per ADI;

Interfata de introducere trebuie sa aiba date prestabilite care sa poata fi selectate de catre expertul de 
monitorizare al ADI, cum ar fi: cantitate, cod deseu, provenienta (zona de generarelocalitate, aria de 
colectare, etc.), data (zi/luna/an), tip de generator (populatie, agent economic), plus inca doua pozitii care se 
vor identifica ulterior impreuna du ADI-urile implicate

Date de intrare
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Etapa II - Operatia la care este supus deseul colectat : operatii de valorificare si eliminare prevazute in 
Anexa 2 (de la D1 la D15) si Anexa 3 (de la R1 la R13) la Legea nr. 211/2011, respectiv un total de 28 de 
pozitii

Date de iesire, rapoarte:
a. Rapoarte zilnice, lunare, anuale, - sub forma tabelara
b. Rapoarte zilnice, lunare, anuale – sub forma grafica

Date de iesire
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Interfata publica – rapoarte automate lunare cu cerinte minimale care sa poata fi 

vizualizate de catre publicul larg sau alte persoane interesate cum ar fi: cantitatea lunara
colectata, cantitatea lunara valorificata si operatia de valorificare la care a fost supus deseul
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MULTUMIM PENTRU 

ATENTIE!
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