
MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR 
ȘI RECICLAREA
ÎN ROMÂNIA

15+1 propuneri 

pentru o colectare

și un management

al deșeurilor modern, 

eficient și sustenabil



Text și redactare: AHK România�

Toate drepturile rezervate. Producţie și editare: AHK România, 2019.�



Camera de Comerț și Industrie 

Româno-Germană (AHK România) 

a realizat în perioada septembrie 

2018 - iunie 2019 un proiect de 

colaborare româno-germană cu 

tema „Managementul Deșeurilor 

și Reciclarea în România“. 

În cadrul proiectului, AHK 

România a organizat trei 

workshopuri regionale și o 

conferință de finalizare a 

proiectului în București.

Inițiativa aparține Ministerului 

Federal al Mediului, Protecției 

Climatice și Siguranței Nucleare 

din Germania, iar finanțarea este 

realizată în cadrul inițiativei de 

export ”Tehnologii de Mediu”.

Colectarea și managementul 

deșeurilor în România sunt 

subiecte de discuție și 

dezbateri intense pentru 

decidenții politici și 

companii, în contextul 

țintelor ambițioase de 

reciclare și a sancțiunilor 

aferente în cazul 

neîndeplinirii acestora. 

In calitate de stat membru al 

UE, România trebuie să se 

conformeze țintelor și 

politicilor comune în 

domeniul mediului. 

Directivele Europene  

(2008/98/CE) au fost deja 

implementate în legislația 

românească. 

De la începutul lui 2019, 

autoritățile publice locale 

trebuie să implementeze 

sistemul PAYT “plăteşte cât 

arunci” și să pună la 

dispoziția cetățenilor  

recipiente separate de 

colectare pentru fracțiile 

umede și uscate. 

DESPRE



Grup țintă
Proiectul s-a adresat în primul rând 

autorităților publice locale din cele 41 de 

județe și municipiului București, care 

trebuie să adapteze planurile de 

management integrat al deșeurilor, dar și 

firmelor românești și germane interesate să 

dezvolte relații bilaterale în domeniul 

infrastructurii de mediu. 

Obiectivele proiectului
Prin acest proiect ne-am propus să 

susținem transformarea României într-o 

economie circulară viabilă, prin informații 

specifice, consultanță și contacte germane 

din domeniul tehnologiilor și serviciilor de 

mediu. 

Armida Hemeling 

Președinte pentru Europa de Sud Est 

a RETech și CEO al Goduni International 

Gheorghe Şurubaru

Administrator Public, Primăria Cluj-Napoca 

Laura Păstrăvanu

Manager de proiect, Consiliul Judeţean Iași

Răzvan Gheorghiu

Director executiv, ADIS Iași

Farkas Imre

Viceprimar, Primăria Timișoara

Roxana Puia

PR Manager, Asociația Environ

Dr. Radu Merica

Director General RER Group
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3 WORKSHOPURI REGIONALE
ȘI O CONFERINŢĂ 
Primul workshop: 27 septembrie 2018, Iași

Evenimentul a reunit peste 30 de participanți, reprezentanți ai 

autorităților locale și companiilor din județele Iași, Botoșani, 

Neamț și Suceava.

Cel de-al doilea workshop: 6 noiembrie 2018, Cluj

Evenimentul s-a bucurat de participarea a 40 de reprezentanți

ai autorităților locale, companiilor, organizațiilor 

non-guvernamentale și universităților din județele Alba,

Bihor, Cluj, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu Mare.

Cel de-al treilea workshop: 19 februarie 2019, Timișoara 

Evenimentul a reunit peste 40 de reprezentanți ai autorităților 

locale, companiilor de salubritate și universităților din județele 

Arad, Bihor, Cluj, Dolj, Hunedoara, Timiş și Vâlcea. După 

workshop s-a efectuat un tur ghidat al depozitului de deșeuri 

nepericuloase de la Ghizela.

Conferința: 27 iunie 2019, București

Consiliul
Județean

Iași

Primăria
Timișoara

Consiliul 
Județean

Cluj

Primăria
Cluj-Napoca

Parteneri
instituționali



Asociații 

de dezvoltare

intercomunitară 

(ADI)

“Oferă, respectă și vei fi respectat. Pune la dispoziția 

cetățenilor infrastructura necesară pentru colectare,  

comunică și instruiește, informează asupra sancțiunilor în 

caz de non-respect și abia apoi sancționeaza”. 

Mitru Leșe, Primar al Orașului Târgu Lăpuș

“Am avea nevoie în România de date publice actualizate 

mai frecvent, în momentul de față datele statistice cele mai 

recente din domeniul managementului deșeurilor de pe 

site-ul Agenției Naționale de Mediu, spre exemplu, sunt de 

acum 3 ani”. 

Dr. Radu Merica, Director General al RER Group 

“ Existența unui program de consolidare a capacităților este 

foarte importantă, atât la nivel național, cât și local, ceea ce 

necesită, înainte de toate, audituri de recuperare energetică și 

o balanță a deșeurilor la nivel național sau local”. 

Armida Hemeling, Președinte pentru Europa de Sud Est a 

RETech și CEO al Goduni International  

“Primul pas pentru atingerea obiectivelor de reciclare  ar fi 

adoptarea de containere pentru colectare la primărie și la 

instituțiile din subordinea primăriei, considerând că acesta ar 

fi primul exemplu care ar trebui acordat cetățenilor și mai 

apoi derularea de campanii în conformitate cu obligațiile 

legale prevăzute de ordonanța de urgență numărul 5/2015.”

Roxana Puia, PR Manager Asociația Environ

AUDIENŢA

Universități & 

Instituții academice

Instituții de Protecție 

a Mediului  (Garda și 

Agenții de Mediu)

17% 18% 18% 19% 28%

Companii

de salubritate

Primării 

și consilii 

județene



din populația României 

colectează separat deșeurile 

de ambalaje în gospodării

din deșeurile municipale sunt reprezentate 

de deșeuri menajere

România ar trebui să revalorifice 

energetic 10% din deșeurile 

municipale, ceea ce necesită 

progrese semnificative în privința 

colectării selective a deșeurilor 

umede și investiții pentru 

extinderea capacității de separare.

din deșeurile produse în România sunt recuperate, restul este depozitat în 

deponee de deșeuri sau eliminat în mod necorespunzător; sectorul informal 

joacă un rol important (colectarea a 30-35% din materialul reciclabil).

Producătorii de deșeuri și autoritățile 

locale sunt obligați să atingă până la 

finalul anului 2020 un nivel de 

pregatire pentru reutilizarea și 

reciclarea deșeurilor menajere (cel 

puțin a celor de hârtie, metal, plastic,

sticlă) de                                                 

                                          din masa totală.

era rata de reciclare în 2016, mult sub 

ținta de 50% setată pentru anul 2020.

În 2015, productivitatea resurselor a fost una dintre cele mai scăzute din UE, 

înregistrând                                              față de media Uniunii, de 2 euro/kg.

Deșeuri municipale colectate

25%

3/4

50% 

din acestea

sunt biodegradabile50%

260 kg/capita

peste

minim0,31 euro/kg 

13,3%

12%
doar

2020
până în



PROVOCĂRI ȘI PROBLEME DISCUTATE 

Probleme sistemice

Intârzierea în implementarea proiectelor: 

necesitatea aprobării documentelor de către 

toate unitățile  administrativ-teritoriale implicate 

în fiecare proiect, modificări ale legislației în 

domeniul achizițiilor publice cu impact asupra 

documentațiilor de atribuire etc

Necesitatea actualizării datelor incluse în 

aplicația de finanțare, mai ales pentru 

contractele de operare și dimensionarea 

echipamentelor: reevaluarea contractelor din 

cauza estimărilor supraevaluate ale populației și 

cantităților de deșeuri produse

Întârzieri în derularea licitaţiilor publice, în 

principal din cauza contestațiilor

Obligația de închidere a depozitelor neconforme 

înainte de finalizarea gropilor definitive la nivel 

de județ a generat nevoi de transport al 

deșeurilor în alte județe (costuri, timp)

Gestionarea deșeurilor municipale din România se bazează pe punerea în funcțiune a 32 de Sisteme de Management Integrat 

al Deșeurilor (SMID-uri). Pentru dezvoltarea acestora și pentru reabilitarea siturilor contaminate s-au alocat prin Axa Prioritară 

2 peste 1 Mld. €. Acest sistem se confruntă cu o serie de probleme identificate în workshopurile noastre regionale.

*O.I.R.E.P.: Organizatii care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

Legislație stufoasă și nearmonizată, norme de aplicare neclare

Supra-reglementare și prevederi contradictorii, cumulată cu lipsa unor 

norme tehnice clare

OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 aduce 

o serie de provocări pentru autoritățile locale, cărora le revine obligația de 

a încheia contracte sau protocoale de colaborare cu O.I.R.E.P.* în vederea 

raportării trasabilității deșeurilor de ambalaje, astfel încât țintele anuale de 

reciclare a producătorilor să fie atinse; autoritățile locale nu sunt însă 

pregătite din punct de vedere tehnic și operațional să furnizeze cantități 

către industria de reciclare 

Pay as you throw: Autorităţile publice locale ar fi trebuit să implementeze 

sistemul “plăteşte cât arunci” de la începutul lui 2019 și să pună la 

dispoziția cetățenilor recipiente separate de colectare pentru fracțiile 

umed și uscat, însă au obținut o derogare de 6 luni

Lipsa unei norme tehnice de certificare a “end of waste, atât pentru 

deșeurile din construcții, cât și pentru compost

Deși are în realitate unele inițiative care sprijină tranziția spre o economie 

circulară, cu accent în special pe deșeuri, România nu a adoptat încă o 

politică națională privind programul pentru o economie circulară



ÎN WORKSHOPURILE REGIONALE

*O.I.R.E.P.: Organizatii care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

Tehnologie depășită și infrastructură 

insuficientă

Necesități de upgrade în anumite stații de 

sortare a deșeurilor și instalații de tratare 

mecanico-biologică (ex: lipsa instalațiilor 

pentru RDF) 

Companiile de salubritate trebuie să 

redimensioneze capacitățile de colectare, 

echipamentele și parcul auto pentru colectarea 

pe 4-5 fracții, provocarea cea mai mare fiind la 

blocurile de apartamente

Educația și conștientizarea cetățenilor și 

agenților economici

Colectarea neconformă și depozitarea 

neautorizată a deșeurilor, în special a celor din 

DEEE și a celor rezultate din construcții și 

demolări

Așteptări pecuniare nerezonabile (tip 

recompense) pentru colectarea pe fracții

Riscul perceput de amenzi și sancțiuni în caz de 

contravenții este redus



PROPUNERI ȘI POSIBILE SOLUŢII*

*Aspecte, rezultate și/sau idei dezbătute de către specialiștii români prezenți la cele trei workshop-uri din Iași, Cluj și Timișoara

1. Revizuirea 

regulamentelor de salubrizare 

de către autoritățile locale, care 

să ia în calcul atât situația 

actuală din regiune/localitate 

(ex: populație, cantități, necesar 

frecvență de colectare etc) cât și 

specificul local (municipiu în 

câmpie vs. cătun în munți spre 

exemplu) și pe baza acestora să 

semneze  contractele de 

delegare ce trebuie monitorizate 

prin indicatori specifici de 

performanță

4. Transparentizarea 

datelor statistice publice 

disponibile la nivelul 

Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului și 

Ministerului Mediului 

precum și actualizarea lor 

mai frecventă pe site-ul 

instituțiilor (cel puțin 

anual) pentru a permite 

tuturor părților implicate 

să consulte indicatorii de 

performanță și să ajusteze 

măsurile necesare în 

vederea îndeplinirii 

țintelor

La Târgu Lăpuș, colectarea selectivă se 

face pe 6 fracții din 2009, ajungând la un 

nivel de aproape 60% și  reciclarea 

aproape de 30%. 

Pentru implementarea managementului 

deșeurilor la nivel local, domnul primar 

Mitru Leșe a accesat o finanțare 

europeană și a avut mai multe schimburi 

de experiență cu autorități locale din 

Germania precum și vizite de 

documentare și informare la târgurile de 

profil (cum ar fi IFAT, principalul târg la 

nivel mondial pentru managementul 

apei potabile și menajere, a deșeurilor și 

a materiilor prime, care se desfășoară o 

dată la 2 ani la München). 

3. Replicarea bunelor practici din 

alte țări și din orașele din străinătate 

sau din România cu rezultate bune

2. Estimarea corespunzătoare 

și punerea la dispoziția cetățenilor 

a infrastructurii necesare pentru 

colectare

5. Colectarea 

deșeurilor pe 

categorii/fracții, 

diferențiată pe zile
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6. Definirea unor norme și 

caracteristici tehnice și 

metodologice în legislație sau 

implementarea unui standard 

național pentru  certificarea “end of 

waste” în cazul deșeurilor 

biodegradabile sau din construcții, 

cu sprijinul unui grup de lucru 

multi-disciplinar (organisme de 

certificare, specialiști din domeniu, 

Ministerul Mediului, Agenții de 

Mediu, Asociația Cimentiștilor, 

laboratoare etc), ceea ce ar stimula 

considerabil rata de reciclare

7. Upgrade tehnologic al capacităților 

existente în vederea atingerii obiectivelor locale și 

nationale (ex: stații de sortare automate vs. stații 

manuale, instaltații bio), care necesită modificări la 

nivelul operării la nivel local și național, realizarea 

de audituri pentru identificarea fluxurilor de fapt și 

a potențialului în scopul atingerii țintelor

8. Introducerea și dezvoltarea de capacități 

adecvate pentru recuperarea energetică a 

deșeurilor solide de tip RDF și cooptarea 

companiilor din industria cimentului

9. Evitarea sistemelor subterane de colectare, 

care facilitează depozitarea neconformă în rândul 

populației; încercarea de a reglementa 

funcționarea acestor sisteme; alegerea sacului 

galben în favoarea pubelei galbene pentru 

reciclabile uscate: în pubelă se pot ascunde tot felul 

de deșeuri, pe când sacul galben este transparent și 

permite identificarea vizuală rapidă a conținutului 

necorespunzător
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10. Derularea de campanii de promovare naționale 

de durată pentru informarea populației asupra obligației de 

a colecta la sursă deșeurile reciclabile și conștientizare cu 

privire la întregul proces de colectare și prelucrare al 

deșeurilor; obligația televiziunilor de a le difuza în calupurile 

publicitare (obligatoriu prin lege, cu sprijinul CNA)

11. Ateliere practice și campanii locale în 

universități, școli, grădinițe, parcuri și în rândul agenților 

economici pentru a educa cetățenii cu privire la modul în 

care trebuie să colecteze separat și să recicleze

12. Implementarea unei acțiuni de tip “Ziua porţilor 

deschise” la stații de sortare sau depozite de deșeuri în 

“Săptămâna altfel” pentru elevi (vizualizarea directă a 

procesului de sortare)

13. Dezvoltarea unor ghiduri locale de colectare a 

deșeurilor (diferențiat pentru gospodării și agenți 

economici)/ Regulamente de salubrizare de către 

autoritățile locale, care să informeze asupra obligațiilor, 

modului de colectare corectă, frecvenței și programului 

și distribuirea door-to- door a acestui ghid

14. O mai bună monitorizare la punctele de 

depozitare ilegală a deșeurilor și în spațiul public 

(ex: camere video)

15+1. Implementarea cât mai rapidă a 

PAYT – plata la volum, ca principal instrument 

economic de descurajare a generării unui volum 

mare de deșeu.
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i 15. Măsuri punitive prin aplicarea de 

amenzi, alături de cooptarea și implicarea poliției 

locale pentru consemnarea și aplicarea de 

sancțiuni în cazul abaterilor de la regulamentul de 

salubrizare a orașului

Primăria Municiupiului Aiud și-a propus să extindă 

colectarea selectivă în localitățile componente și 

aparținătoare, dar punctele de colectare erau relativ 

îndepărtate. Pentru a nu obliga oamenii să se 

deplaseze, au fost distribuiți gospodăriilor din două 

localități saci galbeni de colectare selectivă. Pentru 

ca s-au constatat abateri, au fost instalate peste 50 

de camere de luat vederi. Mai mult, poliția locală 

din departamentul pentru protecția mediului este 

deschisă reclamațiilor și pe alte canale, mai 

neconvenționale, cum ar fi Facebook.



Această broşură este realizată în cadrul unui 

proiect de colaborare româno-germană cu 

tema „Managementul Deșeurilor și Reciclarea 

în România“, susţinut şi finanţat prin iniţiativa 

de Export “Tehnologii de Mediu” a Ministerului 

Federal al Mediului, Protecției Climatice și 

Siguranței Nucleare din Germania.

Inițiativa de export „Tehnologii de Mediu” 

lansată în 2016 are scopul de a disemina 

tehnologiile de mediu și în alte țări, contribuind 

concret la dezvoltarea durabilă si îmbunătățirea 

calității vieții în țările unde desfășoară proiecte. 

Importanța tehnologiilor durabile ar trebui să 

faciliteze, de asemenea, transferul de 

know-how și de tehnologii de mediu din 

Germania.

Astfel, inițiativa de export „Tehnologii de 

Mediu” facilitează intrarea companiilor 

germane în România sau dezvoltarea locală a 

afacerilor lor, contribuind la îmbunătățirea 

percepției românilor asupra expertizei   

germane în domeniul gestionării deșeurilor și 

reciclării.

Despre Inițiativa de 

Export ”Tehnologii de 

Mediu” a Ministerului 

Federal al Mediului, 

Protecției Climatice și 

Siguranței Nucleare 

din Germania



Mai ales în ultimii ani, AHK România și-a concentrat atenția asupra dezvoltării 

durabile și este angajată permanent în a duce această temă în atenția 

administrației locale și naționale românești. Experiența și cunoștințele globale 

de piață ale personalului AHK România au constituit o baza solidă pentru 

dobândirea de noi aptitudini și competențe, astfel încât teme precum eficiența 

energetică, energiile regenerabile, mediul și construcțiile durabile sunt acum 

ușor de gestionat într-un mod profesionist. Relația apropiată cu sectoarele 

menționate din România, cultivată în timp de ani prin participarea târguri, 

realizarea de studii de piață, organizarea propriilor evenimente econet, 

incluzând conferințe, workshopuri, delegații de informare în România și 

Germania, dar și prin grupurile de lucru din cadrul Camerei, ne conferă o mai 

bună înțelegere a pieței și ne califică ca un partener de afaceri serios. De 

aproape zece ani, AHK România reprezintă punctul central de plecare în 

domeniul energiei, construcțiilor și mediului oferind prin inițiativa sa 

GreenTech „econet romania” o platformă bilaterală pentru know-how și schimb 

de experiență.

INIŢIATIVA GREEN TECH A AHK ROMÂNIA



Pentru informatii suplimentare despre acest proiect 

sau despre Inițiativa Green Tech a AHK România 

Dr. Ilinca Pandele     

Consultant

Market Entry& Business Development

Tel: +40 21 207 91 17

Fax: +40 21 223 15 38

Email: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

Web: www.ahkrumaenien.ro 

www.econet-romania.com

Mihaela Dinu-Capdeviolle

Consultant

Market Entry& Business Development

Tel: +40 21 207 91 98

Fax: +40 21 223 15 38

Email: dinu.mihaela@ahkrumaenien.ro

Web: www.ahkrumaenien.ro 

www.econet-romania.com
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