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Abstract: Some considerations concerning the wastes integrated management in Romania. The
hierarchy of priorities in dealing with waste management in Romania is the underlying European law and
policy, to achieve competence in the field and to effectively manage waste issues. Specific measures and
methodologies are required as individual steps, in an integrated waste management concept, which may be a
real solution, in the nearest future, for waste management issues, pollution and environment protection. In
this context appears the global strategy of SOP Environment in order to reduce disparities between Romania
and the EU in terms of environmental standards and services.
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Introducere
Ierarhia priorităţilor în abordarea managementului deşeurilor în România este cea care stă la
baza legislaţiei şi politicii europene, recunoscută şi pe plan internaţional, specificată prin prisma
figurii 1 [3].

Fig. 1. Priorităţile managementului deşeurilor
La elementele specificate anterior se adaugă şi cele patru principii organizatorice stabilite de
Comisia Europeană, pe care să se bazeze viitoarele iniţiative în domeniul protecţiei mediului şi care
privesc [1, 2]:
- predictibilitatea;
- integrarea;
- flexibilitatea;
- raportul optim costuri-efecte.
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La Forumul Naţional de Management al Deşeurilor din luna mai 2010 (organizat sub
patronajul Ministerului Mediului şi Pădurilor) s-a concluzionat că: „În România stăm foarte bine cu
legislaţia şi mai puţin cu implementarea. În domeniul deşeurilor suntem pe ultimul loc în Europa în
ceea ce priveşte reciclarea şi nu a fost identificat încă elementul declanşator pentru a urni problema.
Procentajul este de sub 1% deşeuri reciclate. Şi colectarea selectivă este mult rămasă în urmă” [4].
În consecinţă s-au remarcat o serie de probleme majore, a căror soluţionare urgentă a
presupus îmbunătăţiri în următoarele cazuri [4]:
- sistemul de colectare selectivă acoperea la nivelul anului 2010 doar circa 3.500.000 de
cetăţeni;
- până la sfârşitul anului 2009, nu au fost închise toate gropile de gunoi neconforme;
- în fiecare an în România sunt abandonate în mediul înconjurător circa 2.500.000 tone de
deşeuri municipale;
- aproximativ două milioane de români, în special din mediul rural, nu beneficiază deloc de
servicii de salubritate şi între 5-7 milioane de persoane beneficiază de servicii proaste sau doar pe
hârtie;
- colectarea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice nu a
depăşit în anul 2009 cantitatea de 1,5 kg pe locuitor pe an, deşi ţinta propusă era de 4 kg (în 2007
sub 0,5 kg);
- se constată o lipsă a unor clarificări privind proprietatea deşeurilor pe diversele etape de
gestiune, precum şi o clară responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi, în special a autorităţilor
publice locale.
Conceptul de management integrat al deşeurilor
Pentru a obţine competenţa în domeniu şi pentru a gestiona eficient problematica deşeurilor
este necesară o planificare în domeniul managementului deşeurilor.
Măsurile şi metodele care se impun, paşii individuali, ca şi ordinea cronologică a lor sunt
concretizate şi expuse clar într-un concept integrat de management al deşeurilor.
Conceptul de management integrat al deşeurilor se poate constitui ca o soluţie reală, de
viitor, pentru problematicile aduse mediului de gestionarea deşeurilor. În acest context, strategia
globală a Programului Operaţional Sectorial de Mediu vizează reducerea disparităţilor existente
între România şi UE în ceea ce priveşte standardele şi serviciile de mediu.
Cea mai importantă parte din POS Mediu prevede sprijin pentru îmbunătăţirea sistemelor
integrate de apă şi management al deşeurilor. Axa Prioritară 2 se referă la „Dezvoltarea sistemelor
de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” .
Totodată fundamentele pentru planurile de management al deşeurilor la nivel naţional,
respectiv regional, sunt furnizate de conceptele de management al deşeurilor elaborate de comunele
sau oraşele responsabile cu gestionarea deşeurilor, care presupun următoarele:
- implementarea de măsuri concrete pentru salubrizare;
- coordonarea şi ordonarea măsurilor de salubrizare;
- controlul prestării serviciului de salubritate;
- informarea şi consilierea producătorilor de deşeuri în vederea micşorării cantităţilor de
deşeuri generate;
- conceperea şi emiterea unor prevederi locale, considerate ca fiind cea mai importantă bază
legală pentru realizarea îndepărtării deşeurilor.
De asemenea, conceptul de management integrat al deşeurilor poate fi util şi pentru:
- autorizarea unor instalaţii de tratare şi îndepărtare a deşeurilor pentru dovedirea înţelegerii
priorităţilor de management al deşeurilor;
- a furniza o privire de ansamblu asupra situaţiei gospodăririi deşeurilor într-o regiune;
- a juca rolul de linie directoare în acţiunile din domeniul managementului deşeurilor;
- a indica perspective şi acţiuni necesare în gestionarea deşeurilor.
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Concluzii
În România, sectorul de reciclare funcţionează ca un sector distinct al economiei, în acest
sens evidenţiindu-se o reţea de unităţi de reciclare care acoperă practic întregul teritoriu al ţării şi
întreaga gamă de materiale refolosibile şi deşeuri. Comparativ cu celelalte ţări membre ale UE, lipsa
unor unităţi specializate “de produs” afectează posibilităţile de dotare, precum şi calitatea
materialelor obţinute după reciclare.
De altfel, practicile de management al deşeurilor din România nu sunt bine dezvoltate şi se
bazează foarte mult pe depunerea la gropi de gunoi, iar nu pe reciclare cum ar fi tendinţele din UE.
De menţionat că, în marea lor majoritate, gropile de gunoi, prin modul în care sunt realizate, prin
modul în care sunt exploatate, sunt departe de respectarea exigenţelor de mediu.
România nu are o capacitate tehnologică suficientă pentru gestionarea, reciclarea sau
recuperarea unor cantităţi mari de deşeuri şi pentru utilizarea lor ca materie primă pentru alte
procese tehnologice. Aproximativ 93% din deşeurile generate în România ajung pe astfel de
amplasamente, cu toate că înglobează în ele materii utile ca: sticlă, metal, hârtie, plastic etc.
Suportul tehnic şi tehnologic al firmelor de reciclare este modest, în cea mai mare parte
materialele colectate sunt supuse numai unor operaţiuni manuale de dezmembrare-sortare, excepţie
făcând fierul vechi. Măsurile de promovare a acţiunilor de reciclare şi recuperare sunt de mică
anvergură, această activitate, destul de importantă şi eficientă din punct de vedere economic,
apărând ca dezorganizată. Participarea publicului la acţiunile de reciclare este încă redusă,
majoritatea acţiunilor având motivaţie strict economică.
Cercetarea în domeniul reciclării materialelor refolosibile este parte integrantă în Programul
Naţional de Cercetare Dezvoltare, iar soluţiile oferite prin lucrările finalizate răspund imperativelor
sectorului.
Dificultăţile financiare cu care se confruntă agenţii economici împiedică însă aplicarea
rezultatelor cercetărilor finalizate, iar legislaţia nu permite întotdeauna finanţarea transferului
tehnologic.
În condiţiile de mai sus se constituie ca propuneri viabile a fi luate în considerare
următoarele, chiar dacă nu în această ordine:
- încurajarea investiţiilor în industriile de reciclare pentru:
- crearea de locuri de muncă,
- promovarea cu adevărat a protecţiei mediului;
- pentru a deveni o ţară curată, România trebuie:
- să implice toate instituţiile şi pe fiecare cetăţean în parte,
- să aloce şi să atragă fonduri pentru a construi din mers un cadru economico-social
corespunzător normelor Uniunii Europene.
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