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Rezumat. Din activităţile umane rezultă cantităţi uriaşe de deşeuri 
cu diferite forme de impact: modificarea peisajului, disconfort vizual, 
poluarea aerului, a apelor de suprafaţă, modificarea fertilităţii solului 
etc. România se confruntă, la rândul său, cu generarea anuală a unor 
cantităţi importante de deşeuri, care provoacă probleme legate de 
depozitarea, reciclarea, revalorificarea sau distrugerea lor.  

România trebuie să implice – fără excepţie – toate instituţiile şi pe 
fiecare cetăţean în parte în această acţiune şi să cheltuiască oricât va fi 
necesar pentru a obţine un chip curat şi strălucitor. 

Prezentăm în continuare o analiză SWOT pe tema gestionării 
deşeurilor în ţara noastră la început de an 2010.  
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Oriunde în lume, din activităţile umane rezultă cantităţi uriaşe de deşeuri 
cu diferite forme de impact: modificarea peisajului, disconfort vizual, poluarea 
aerului, a apelor de suprafaţă, modificarea fertilităţii solului etc. România, stat 
membru al Uniunii Europene, se confruntă la rândul său cu generarea anuală a 
unor cantităţi importante de deşeuri, care provoacă probleme legate de 
depozitarea, reciclarea, revalorificarea sau distrugerea lor, altfel spus, de 
protejarea mediului înconjurător.  

În contextul integrării în Uniunea Europeană, ţara noastră a fost obligată 
să-şi organizeze întreaga activitate referitoare la acest domeniu, să-şi elaboreze 
strategii care urmăresc recuperarea şi reutilizarea deşeurilor. Un comportament 
corect în această privinţă este esenţial, deoarece va asigura limitarea risipei, în 
condiţiile în care resursele sunt insuficiente şi scumpe pentru nevoile din ce în 
ce mai multe, diversificate, dar şi sofisticate ale românilor.  

În prezent, România dă semnale detectabile, dar insuficient de intense că 
se alătură nu numai declarativ, ci şi faptic iniţiativei mondiale de dezvoltare 
durabilă. Conceptul a fost lansat încă din anul 1987 de către premierul de atunci 
al Norvegiei, Gro Harlem Brundtland, cu prilejul prezentării raportului 
„Viitorul nostru comun”. Dezvoltarea durabilă are o definiţie simplă: este 
„dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite 
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”. Dar 
teoria este una, iar practica este cu totul altceva, deoarece depinde exclusiv de 
rasa umană, aspru viciată în prezent, în orice loc de pe pământ, lipsită de voinţă 
şi de o educaţie în acest sens. 

Dezvoltarea durabilă are o componentă determinantă  referitoare  la 
problemele de mediu care reprezintă una dintre politicile orizontale ale Uniunii 
Europene. De aceea, în documentele negociate de România cu Uniunea 
Europeană în vederea aderării, un loc de sine-stătător l-a ocupat Capitolul 22 
„Protecţia mediului”, iar în cadrul acestuia s-a remarcat poziţia „Deşeurile”. 
Ţara noastră s-a angajat ca într-o perioadă de 15 ani să reducă substanţial 
cantităţile de deşeuri, să realizeze sistemele necesare pentru colectare, reciclare 
şi revalorificare, dar şi pe cele de protecţie în viitor a mediului înconjurător şi a 
populaţiei împotriva poluării. 

Alinierea la standardele europene este o prioritate şi o necesitate. 
Moştenirea cauzată de o politică de industrializare care viza doar rezultate, fără 
să ţină cont de consecinţe este foarte grea. Va trebui ca într-un interval de timp 
scurt de acum înainte să se repare şi să se construiască din mers un cadru 
economico-social corespunzător normelor Uniunii.  

Pentru a deveni o ţară curată, România trebuie să implice – fără excepţie – 
toate instituţiile şi pe fiecare cetăţean în parte în această acţiune şi să cheltuiască 
oricât va fi necesar pentru a obţine un chip curat şi strălucitor. Acest efort 
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înseamnă, în definitiv, protejarea sănătăţii oamenilor, protecţia mediului 
înconjurător şi economisirea resurselor naturale. Este extrem de dificil pentru o 
ţară al cărei popor nu a beneficiat de educaţia corespunzătoare în acest sens, iar 
acum răspunde destul de greu la semnalele ce i se transmit de a-şi schimba 
practic din rădăcini comportamentul comod, risipitor şi indiferent la „suferinţa” 
mediului înconjurător.  

Protecţia mediului a fost ridicată la rang de obiectiv de interes şi 
responsabilitate publică majore, bazat pe principiile fundamentale ale dreptului 
mediului: principiul conservării, principiul prevenirii, principiul precauţiei în 
luarea deciziilor şi principiul „poluatorul plăteşte”. 

Prezentăm în continuare o analiză SWOT pe tema gestionării deşeurilor în 
ţara noastră la început de an 2010. 

Puncte forte 
 Activitatea în domeniu este încredinţată din anul 2004 unei instituţii 

specializate a Administraţiei Publice Centrale: Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului, cu structuri regionale şi locale, cu atribuţii şi competenţe 
specifice, subordonată Ministerului Mediului şi Pădurilor. În organigrama 
acestui minister funcţionează Departamentul de Mediu cu atribuţii referitoare 
la: Controlul poluării; Sol. Subsol. Terenuri contaminate; Gestiunea deşeurilor; 
Substanţe periculoase; POS Mediu;  

 În paralel, dar cu alte atribuţii funcţionează Garda Naţională de Mediu; 
 S-a elaborat Strategia naţională de gestionare a deşeurilor pentru 

perioada 2003-2013, aprobată prin Legea nr. 426/2001, modificată şi 
completată prin Legea nr. 27/2007, urmând a fi revizuită periodic în 
conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului;  

 Pe baza acesteia a fost elaborat Planul Naţional de Gestionare a 
Deşeurilor, precum şi planurile judeţene de gestionare a deşeurilor. Acestea se 
revizuiesc o dată la cinci ani sau ori de câte ori este necesar pe baza raportului 
de monitorizare anual şi a metodologiei de elaborare. Scopul lor constă în  
crearea cadrului necesar atingerii obiectivelor de gestionare a deşeurilor şi a 
condiţiilor necesare pentru asigurarea sprijinului financiar al Uniunii Europene;  

 S-a elaborat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la 
orizontul anilor 2013-2020-2030; 

 În Planul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare sunt incluse 
unele obiective referitoare la mediu, resurse, energie; 

 Legislaţia este aliniată la standardele europene, iar acquis-ul comunitar 
a fost transpus în legislaţia românească; 
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 S-a implementat sistemul de management şi audit la agenţii economici. 
Acesta a presupus identificarea riscurilor şi primejdiilor pe care, prin activitatea 
lor, firmele le pot aduce mediului; găsirea mijloacelor pentru eliminarea 
acestora; stabilirea responsabilităţilor; contractarea de asigurări specifice, toate 
cu scopul de a crea o imagine finală pozitivă;  

 Din anul 2005 au început să fie puse în practică măsurile de prevenire 
a producerii de deşeuri de la vehicule, echipamente electrice şi electronice 
scoase din uz, inclusiv reutilizarea, reciclarea sau alte forme de valorificare a 
componentelor acestora. Astfel, România a intrat în era catalizatorilor auto, a 
taxei de poluare, a programului „Rabla” etc.; 

 Firmele care introduc pe piaţă ambalaje au început să se implice şi în 
recuperarea lor. Producătorii au obligaţia de a recicla 20% şi de a valorifica 
30% din cantitatea de ambalaje rezultate în urma activităţii lor. Procentul va 
creşte la 50%, respectiv 66%, iar dacă nu îl vor respecta firmele vor plăti sume 
compensatorii per kg de deşeuri către statul român. Există asociaţii,  precum 
ECOROM Ambalaje, la care producătorii pot deveni membri şi, plătind o taxă, 
au garanţia că ambalajele pe care le produc, odată devenite deşeuri, sunt 
colectate şi reciclate de firme specializate; 

 S-au realizat bilanţuri de mediu nivel I şi II şi evaluări de risc pentru 
mai mult de 90% din cele 450 de depozite pentru deşeuri, peste 200 fiind deja 
închise. Creşte permanent numărul depozitelor ecologice, dar rămâne încă 
insuficient. Anumite deşeuri, ca de exemplu cele medicale, necesită distrugerea 
prin ardere în incineratoare conforme, speciale sau prin sterilizare uscată la 150 
grade Celsius. Interesul întreprinzătorilor  pentru depozite şi incineratoare este 
în creştere, susţinut de posibilitatea accesării de fonduri europene, precum şi de 
preţul  de un euro/kg plătit de spitale pentru servicii complete; 

 În instituţiile de învăţământ de toate gradele se desfăşoară tot mai 
multe acţiuni pentru recuperarea şi revalorificarea deşeurilor, dar şi pentru 
educare, conştientizare, sensibilizare a copiilor şi tinerilor în privinţa 
conceptului de colectare selectivă ş.a. Cu acelaşi scop se derulează diverse 
campanii de mediu. Unele dintre cele mai recente şi mai cunoscute totodată 
sunt: „SORT- fiecare deşeu la locul său” sau „România curată”, în care 
iniţiatorii au urmărit să antreneze nu numai mediul social, ci şi pe cel politic; 

 S-a înfiinţat Laboratorul Naţional pentru Managementul Deşeurilor, cu 
sedii la Bucureşti, Galaţi, Bacău; 

 În România există oraşe cu proiecte-pilot în domeniu. De exemplu, 
Piatra Neamţ are, din decembrie 2005, un sistem ecologic de management 
integrat al deşeurilor. Sortarea se face începând de la domiciliu şi apoi la staţiile 
de sortare. Preţul unui astfel de proiect este de circa 16 milioane de euro plătiţi 
din trei surse: administraţia locală, administraţia centrală, partenerul extern. În 
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prezent sunt peste 15 judeţe cu astfel de proiecte, care au fost realizate prin 
atragerea de fonduri europene (ISPA); 

 România a obţinut un timp de tranziţie de doi ani de la aderare şi care a 
expirat la sfârşitul anului 2008, pentru a implementa sistemul de colectare 
selectivă prin care să se ajungă la un minim de 4 kg de deşeuri reciclate pe cap 
de locuitor. Aşa se face că în toate localităţile mari ale ţării au fost identificate 
spaţii speciale de depozitare pentru hârtie, plastic şi sticlă, soluţii de recuperare, 
reciclare şi refolosire, precum şi de supraveghere a acestor procese; 

 Creşte interesul pentru afaceri „verzi”, care vor deveni între cele mai 
profitabile în viitor. Există deja modele de astfel de afaceri; 

  Din 2007, cumpărătorul de echipamente electrice sau electronice 
plăteşte taxa verde, o taxă vizibilă, diferită de la un produs la altul, retransmisă 
de către retailer producătorului pentru ca acesta să o cedeze spre gestionare 
organizaţiilor colective responsabile cu transportul şi procesarea deşeurilor; 

 Se aplică sancţiuni pentru introducerea pe piaţă a ambalajelor 
neconforme, cu conţinuturi toxice peste limitele admise; 

 Compostarea deşeurilor organice şi utilizarea lor în agricultura 
ecologică, în agricultura specializată (viticultură, silvicultură, pomicultură), în 
întreţinerea spaţiilor verzi, în reabilitarea drumurilor şi carierelor sau în 
staţiunile unde se practică sporturi de iarnă. 

Puncte slabe 
 Comisia Europeană a atenţionat la vremea respectivă că mediul repre-

zintă pentru România unul dintre cele „şapte pietroaie care îi atârnă de gât”; 
 România importă anual pet-uri alimentare în valoare de 80-100 

milioane de euro; 
 Nu există un reciclator care să obţină pet-uri alimentare din deşeuri. 

Reciclatorii nu au investit încă în România pentru că pet-ul trebuie colectat 
selectiv pe culori, iar infrastructura necesară lipseşte. Actualmente, pet-urile se 
colectează, compactează şi transformă în fulgi, care apoi se exportă în Asia de 
Sud-Est. Singura firmă de reciclare a PET-urilor din România se află la Buzău 
şi este o investiţie taiwaneză. Aceasta e nevoită să apeleze şi la materie primă 
din afară deoarece colectarea deşeurilor este deficitară. În primii ani de 
funcţionare, societatea livra granulele şi fulgii din PET unor producători de 
mase plastice din ţară şi din străinătate. Din 2004 însă investitorii taiwanezi au 
înfiinţat o fabrică de fibre sintetice, GreenFiber International, cu un capital 
social de aproape 7 milioane de euro, ce utilizează integral produsul rezultat din 
reciclarea PET-urilor; 
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 Există intenţia de introducere a sistemului „buy-back“, de 
răscumpărare a sticlelor din plastic, care ar asigura producţia internă de materie 
primă pentru reciclatori fără a fi clar orizontul de timp pentru aplicare efectivă; 

 Nici hârtia nu se colectează selectiv în ţara noastră, deşi sunt 
identificate cele 12 categorii mari existente. Din ceea ce se reciclează se pot 
produce doar hârtie igienică, şerveţele şi hârtie de ziar; 

 Dacă în mediul urban s-au realizat paşi importanţi pentru colectare, 
selectare şi reciclare, în mediul rural nu se poate vorbi despre aşa ceva. 
Generatorii de deşeuri din cele 2686 de comune nu au soluţii şi trebuie să se 
descurce cum pot în această situaţie; 

 Afacerile în domeniu se pot considera doar acţiuni de pionierat, firmele 
nefiind certificate ISO decât într-un număr infim; 

 Lipsa investitorilor este legată de lipsa infrastructurii şi de dificultăţi în 
aplicarea legislaţiei. Acestea se completează cu lipsa unui sistem coerent al 
informaţiilor; 

 Investiţiile  necesare se ridică la 8 miliarde de euro, dublu faţă de 
estimările din anul 2004; 

 Ministerul Mediului şi Pădurilor nu stăpâneşte pe deplin problematica 
deşeurilor şi nu cunoaşte toate datele referitoare la cât şi cum se reciclează 
anual; 

 Nu se poate afirma că există realmente un sistem generalizat al 
managementului deşeurilor, pentru că multe firme nu fac decât ceea ce le obligă 
legea, iar dacă aceasta nu este foarte clară sau explicită, atunci ele nu fac nimic; 

 Arhitectura ghenelor de gunoi din localităţile urbane este aproape 
imposibil de refăcut şi de reamenajat, iar problema se agravează deoarece 
deşeurile se aruncă amestecate; 

 Insuficienta cunoaştere a măsurilor şi posibilităţilor pe care le au 
populaţia şi agenţii economici de a „scăpa” de deşeuri, precum şi necunoaşterea 
conceptului de dezvoltare durabilă. 

Oportunităţi  
 Obligaţiile pe care le are de respectat România în contextul integrării 

conduc implicit la luarea de măsuri pe frontul luptei cu deşeurile; 
 Tot datorită integrării, protecţia mediului se transformă dintr-o 

preocupare derizorie într-una dintre cele mai prolifice domenii pentru afaceri 
viitoare. De exemplu, suntem obligaţi să înlocuim gropile de gunoi existente, 
care sunt surse de boli şi infecţii, cu depozite ecologice, care nu afectează 
mediul şi respectă legislaţia europeană; 

 Orice afacere în domeniul analizat poate contribui la crearea sistemului 
integrat de management al deşeurilor. Deşeurile sunt la prima vedere un mare 
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inconvenient şi un rezultat nedorit al activităţii umane, dar în spatele acestora se 
află o mare oportunitate pentru cei ce ştiu să o valorifice, de a crea locuri de 
muncă, venituri şi profit, resurse; 

 Managementul şi marketingul deşeurilor înseamnă valorificarea lor 
economică şi sunt, după opinia specialiştilor, mai profitabile decât cele ale 
apelor, aerului şi solului; 

 Exportul de deşeuri poate contribui la reechilibrarea balanţei 
comerciale a ţării noastre; ne referim chiar şi la deşeurile din materiale 
compozite, de exemplu tetra pack-urile care au în compoziţie plastic, hârtie şi 
aluminiu; 

 Deşeurile nereciclabile ar putea fi arse pe post de combustibil în 
fabricile de ciment sau în termocentrale; 

 Companii străine sunt tot mai interesate în valorificarea deşeurilor din 
România. De exemplu, cutiile de bere din aluminiu sunt o materie primă foarte 
căutată, dar deocamdată nu avem un sistem de colectare a acestora, fapt ce 
amână potenţialele investiţii; 

 Se pot accesa fonduri pentru managementul deşeurilor, biodiversitate, 
reconstrucţie ecologică, retehnologizare, prevenirea poluării etc. Fondurile de 
preaderare au totalizat circa 10 miliarde de euro, alte trei miliarde fiind 
disponibile din fonduri structurale; 

 Fondurile de coeziune, accesibile după anul 2007, sunt axate la început 
tot pe managementul deşeurilor şi al apelor, sumele din primii ani fiind de 350-
450 milioane de euro, apoi vor creşte la 400-500 milioane euro anual; 

 La fonduri au acces atât sectorul public, cât şi organizaţiile private, 
interesul celor din urmă devenind tot mai evident; 

 Apar preocupări pentru dezvoltarea unor soluţii alternative. Astfel, la 
Lehliu Gară în judeţul Călăraşi s-a realizat prima rafinărie de biodiesel 
(combustibil ecologic din uleiuri vegetale). Amplasarea în această zonă de 
câmpie a fost aleasă deoarece permite culturi de rapiţă şi floarea-soarelui, cea 
mai bună materie primă; astfel de investiţii vor continua, sunt de perspectivă. În 
urma Acordului de la Kyoto pentru reducerea emisiilor poluante, Uniunea 
Europeană a cerut ţărilor membre ca minimum 2% din totalul combustibililor 
utilizaţi până la sfârşitul anului 2005 şi 20% până la sfârşitul anului 2020 să fie 
nepoluant. 

Riscuri 

 Până în anul 2007 s-a cerut României să închidă toate gropile de gunoi 
neconforme. În locul lor trebuiau construite 50 de depozite ecologice mari şi 15 
mai mici pentru zonele izolate. Astăzi nu este acoperită această cerinţă şi de 
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aceea presiunea pe cele existente este foarte mare, iar riscurile de penalizare a 
ţării noastre sunt foarte mari; 

 Se vor plăti penalităţi în conformitate cu gravitatea, durata, domeniul şi 
importanţa politică şi economică a greşelii comise; 

 Costul unei instalaţii de reciclare a plasticului cu o capacitate de  
7 kilotone este între 1,12 şi 1,68 milioane de euro. Fiind sume mari proiectul de 
realizare trebuie atent monitorizat; 

 În domeniul acesta, totul depinde de „colectarea selectivă la sursă”, 
adică de voinţa fiecărui cetăţean de a-şi separa gunoiul menajer în recipiente 
diferite. În România această deprindere abia se formează sau nu există, după 
cum nu există nici aceea de a spăla ambalajele din sticlă sau PET; 

 Iniţiativele de până acum nu sunt susţinute şi promovate decât parţial, 
ceea ce descurajează pe alţii să le considere un exemplu de bună practică. Lipsa 
de interes arătată de către autorităţi riscă să adâncească prăpastia dintre români 
şi atitudinea responsabilă faţă de deşeuri şi de mediul înconjurător. 

                        
Protecţia mediului a devenit o prioritate planetară. Faptul că nu s-au luat 

la timp măsurile necesare a determinat apariţia unor riscuri ecologice majore, 
care ameninţă întreaga planetă, ţara noastră fiind şi ea o piesă din acest puzzle 
mondial. Efectul de seră, alterarea stratului de ozon, criza apei potabile, 
extinderea deşertului, inundaţii, uragane, alunecări de teren, riscuri nucleare, 
toate impun cu mare urgenţă luarea de măsuri. 
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