
Rolul industriilor verzi în 
prosperitatea României 



Impactul industriilor din 
 economia circulară în România 

 

 

• Principalele 16 IMM-uri din domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate: 

• Cifră de afaceri: 4 miliarde lei;  

• Profit: 44 milioane lei. 

• Peste 5.500 de firme și aproape 50.000 persoane sunt angajate în colectarea, tratarea și 

eliminarea deșeurilor. 

• Un salariat primește cu 31% mai puțin comparativ cu salariul mediu net la nivel național. 

Sursa datelor: INS, 

10 iulie 2014 



Gestionarea deșeurilor în România 

Faptele să fie măsura! 

România generează a șasea cea mai mare cantitate de deșeuri pe locuitor provenind 

din gospodării și din activitățile de afaceri, la nivelul UE - dublul mediei europene. 

• România produce cea mai mare cantitate de deșeuri în agricultură din UE: aproape o 

tonă pe locuitor, de 11,4 ori peste media europeană. 

Sursa datelor: Eurostat, 

7 iulie 2014 



Gestionarea deșeurilor în România 

Faptele să fie măsura! 

• România generează cu 21% mai puține deșeuri municipale decât media europeană. 

Cantitatea de deșeuri 

municipale generate, 

kg/loc 

Totalul deșeurilor 

municipale generate 

tratate, kg/loc 

UE 492 480 

RO 389 313 

• Puțin peste 80% dintre acestea sunt tratate ulterior prin reciclare sau depozitare, față de 

aproape 98% în UE. 

 

Sursa datelor: Eurostat, 

7 iulie 2014 



Gestionarea deșeurilor în România 

Faptele să fie măsura! 

România reciclează numai 1% din deșeurile municipale  

Sursa datelor: Eurostat, 

7 iulie 2014 

Deșeuri municipale după modul de tratare, % 

Reciclare și realizarea 

compostului 

Reciclare Realizarea 

compostului 

Depozitare Incinerare 

UE 42 27 25 34 24 

RO 1 1 0 99 0 

• Reciclăm numai 1% din deșeurile municipale, față de media europeană de 27%.  

• Reciclăm și transformăm în compost numai 1% din deșeuri, față de 42% - media UE.  



Gestionarea deșeurilor în România 

România este la coada clasamentelor europene la reciclare și reutilizare 

Sursa datelor: 

Eurostat, 7 iulie 

2014 

• Recuperăm numai jumătate din ambalajele folosite (locul 24 în UE); Germania le recuperează 

aproape în întregime (97%). Cea mai slabă rată de recuperare: ambalajele din plastic.  

• Reciclăm numai jumătate din ambalaje. Reciclarea ambalajelor din hârtie – punct slab al României. 

Bulgaria are cea mai mare rată de reciclare a ambalajelor de hârtie din UE.  

Deșeuri provenind din ambalaje  
Ratele de recuperare Rate de reciclare 

România, % UE, % 
Loc RO în 

UE-27 
România, % UE, % 

Loc RO în 

UE-27 
Ambalaje de sticlă 60 71,3 19 60 71,2 19 
Ambalaje de metal 62,3 72,9 21 62,3 72,3 19 
Ambalaje din hârtie și carton 68 91,5 27 65,5 83 25 
Ambalaje de plastic 43,2 63,4 18 40,3 34,3 8 
Total ambalaje 54,4 77,3 24 50 63,6 25 



Faptele să fie măsura! 

Preocupări la nivelul UE privind 
 economia circulară și industriile verzi  

Faptele să fie măsura! 

• Comisia Europeană a adoptat pe 2 iulie 2014 o propunere legislativă pentru 

revizuirea țintelor de colectare și reciclare.  

• Țintele UE: reciclarea a cel puțin 50% din deșeurile menajere până în anul 2020 și de 

minim 70% până în anul 2030. 

 

• România: declanșarea procedurii de infringement dacă nu aplică legislația UE cu 

privire la deșeurile provenind din ambalaje și la vehiculele scoase din uz. 

• Putem avea peste 30.000 de noi locui de muncă dacă implementăm în totalitate 

legislația europeană privind managementul deșeurilor (Comisarul european pentru 

mediu, Janez Potocnik, aprilie 2014).  

UE: 

RO: 



 
Provocări ale industriilor din economia 
circulară invocate de actorii de pe piață 

 

Faptele să fie măsura! 

A. Legea nr. 101/2006 completată prin Legea 99/2014 privind 

salubritatea localităților 

• Propunerea cu privire la extinderea atribuțiilor serviciului de salubrizare de la 

deșeurile municipale la deșeurile provenind din activități comerciale, din industrie și 

instituții, care riscă să ducă la situații de monopol.  

•  Neclarități în clarificarea statutului deșeurilor, ceea ce ridică probleme de 

încălcare a libertății fundamentale de circulație a mărfurilor în UE.  

B.Taxa asupra gropilor de gunoi 

• Pentru gestionarea deșeurilor, România utilizează gropile de gunoi în proporție de 99%. Conform 

legislației, ar fi trebuit aplicat un impozit pentru depozitele de deșeuri începând din acest an.  

• În schimb, în decembrie 2013, autoritățile au amânat aplicarea taxei până în anul 2017.  

• La nivel european se aplică impozitul la groapa de gunoi.  



Faptele să fie măsura! 

Urgențele  

industriilor verzi 



1. Stabilirea obiectivelor prioritare pentru 
relansarea industrială a României 

• Finalizarea Strategiei naționale de gestiune a deșeurilor (Ministerul Mediului în coordonare cu 

comisia pentru gestiunea deșeurilor de la Ministerul Economiei). 

• Clarificarea statutului juridic al deșeului municipal (gunoiului) în cadrul legii 101/2006 – pentru 

a se face o diferențiere clară între deținătorul legal și proprietarul deșeului. 

• Dezvoltarea unui mecanism de stimulare a sortării și vânzării deșeurilor de către firmele de 

salubritate prin introducerea unui sistem de penalizare financiară la groapa de gunoi, în 

condițiile menținerii de către firme a unui nivel ridicat de deșeuri reciclabile depozitate. 

Mecanismul trebuie introdus gradual începând cu 01.01.2015 și nu decalat cu 3 ani, așa cum a 

propus Guvernul Ponta. 



2. Accelerarea creșterii de know-how 
 și a transferului tehnologic  

pentru industriile verzi  

• Alocarea a 25% din veniturile Autorității Fondului pentru Mediu pentru stimularea industriilor verzi. 

• Corelarea limbajului de specialitate din Codul Fiscal cu Legea Salubrității prin adoptarea unui ghid 

corelat între Ministerul Mediului – Ministeriul Finanțelor – Ministeriul Economiei. 

• Realizarea unui centru de informare pe lângă Ministerul Mediului 

• Introducerea unui sistem informatic de trasabilitate a deșeurilor din momentul generării până la 

valorificare/reciclare și eliminare. 

• Sistem unitar de reglementare în domeniu prin modificarea legislației pentru autorizare. 



Faptele să fie măsura! 

 3. Crearea de locuri de muncă în 
industria verde  

• Redeschiderea industriilor locale prin folosirea materiilor prime reciclat, după modelul 

Romcarbon și Stirom. 

• Stimularea angajării de către firmele de sortare a deșeurilor a muncitorilor necalificați prin 

acordarea de scutiri fiscale. 

• Ajutoare de stat și scheme de minimis  specifice pentru companiile care creează locuri de muncă 

în domeniul economiei circulare. 

• Introducerea la nivelul POR și POSDRU 2014-2020 a unei linii speciale de finanțare pentru  

stimularea economiei circulare.  



Faptele să fie măsura! 

4. Scheme suport ale statului 

• Crearea cadrului legal: 

• care să permită APL-urilor inițierea de PPP-uri 

pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare 

separată a deșeurilor municipale. 

•pentru inițierea PFI (Private Financed 

Investments) necesară pentru acoperirea nevoilor 

de finanțare a APL-urilor în fazele inițiale ale PPP-

urilor. 

• Reglementarea strictă a cotelor de reciclare a 

companiilor pentru prevenirea raportărilor false. 

• Stabilirea de către APL-uri pentru firmele de 

salubritate a unui program special pentru adunarea 

reciclabilelor, separate de celelalte deșeuri ude. 

• Crearea unei baze legale pentru plata minorilor care 

reciclează și duc reciclabile la centrele de colectare. 

• Aplicarea scutirii de plată a TVA în vamă pentru 

produsele extracomunitare cărora li se aplica taxarea 

inversă pe teritoriul național.  

• Descentralizare prin cedarea autorizărilor de mediu 

simple către APL și menținerea autorizațiilor integrate 

de mediu la nivel național. 

• Introducerea unei formule de calcul pentru tarifele 

minime privind responsabilitatea producătorului pe 

fluxurile de ambalaj, DEEE-uri, baterii, ulei uzat și 

anvelope.   



Faptele să fie măsura! 

5. Susținerea învățământului  
secundar de specialitate 

• Modificarea curriculei pentru Educaţie Ecologică şi de Protecţie a Mediului, astfel încât să se pună un 

accent mai mare pe reciclarea deşeurilor. 

• Parteneriate între școli şi administraţiile publice locale astfel încât curricula naţională să corespundă 

cu nevoile APL-urilor. 

• Elaborarea de ghiduri locale de bune practici de către Inspectoratele Judeţene astfel încât selectarea 

deşeurilor şi reciclarea acestora să fie eficientă. 

• Sprijinirea APL-urilor în angajarea de experţi în domeniul protecţiei mediului care pot colabora atât 

cu Inspectoratele Judeţene de Învăţământ, cât și cu ONG-uri și societăți comerciale. 



Faptele să fie măsura! 

Așteptăm sugestiile dumneavoastră! 



Vă mulțumim  
pentru 

 participare! 

Faptele să fie măsura! 

România prosperă 

 prin industrie 


