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REZUMAT 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a elaborat Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor în conformitate cu responsabilităţile ce 
îi revin ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor. Elaborarea acestei strategii a avut ca scop 
crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de 
vedere ecologic şi economic. Opţiunile de gestionare a deşeurilor sunt în ordinea descrescătoare a priorităţilor: prevenirea apari-
ţiei/minimizare generare deşeuri; reutilizare/reciclare; valorificare materială sau energetică; tratare/ depozitare. Una dintre căile de 
valorificare a potenţialului util din deşeuri este promovarea valorificării energetice în instalaţii cu randament energetic ridicat în cazul în 
care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic, beneficiul energetic rezultat în urma incinerării este 
pozitiv şi există posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate. Unul dintre obiectivele strategice privind gestionarea deşeurilor 
periculoase este recuperarea energiei din aceste deşeuri prin promovarea valorificării energetice a deşeurilor periculoase în cuptoarele 
de ciment, având ca efect minimizarea impactului acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. 
 
ABSTRACT 
The National Waste Management Strategy, developed by the Ministry of Environment and Water Management, according to his 
responsibilities to transpose the European legislation in the field of waste management, aims to create the necessary framework for 
the development and implementation of an environmentally and economically sound integrated waste management system. 
Priorities in waste management are: waste prevention; reduction of waste; valorisation by reuse, material recycling and energy 
recovery; disposal – by incineration and landfill. A way of waste useful potential valorisation is to promote their energy recovery in 
highly energy-efficient installations, but only in the case that the recovery of materials is not feasible from a technical and economic 
perspective and a positive energy balance results from incineration and an efficient energy use is obtained. One of the strategic 
objectives of dangerous waste management is their energy recovery by co-combustion in cement furnaces, aiming to reduce the 
impact of dangerous waste on environment and population health. 
 

1. GESTIUNEA DEŞEURILOR 

În România, gestionarea deşeurilor este reglementată 
de OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, apro-
bată cu modificări şi completări prin Legea 426/2001, 
care a transpus în legislaţia naţională prevederile Di-
rectivei - cadru a deşeurilor nr. 75/442/CEE. 

Prin adoptarea şi intrarea în vigoare a Directivei 
2006/12/CE privind deşeurile se realizează un cadru 
legislativ unitar în domeniul deşeurilor. Modificările 
survenite la nivel european în domeniul deşeurilor 
impun armonizarea legislaţiei naţionale din domeniu cu 
noile prevederi comunitare, ceea ce este în curs de 
realizare la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 

În anul 2004, cantităţile totale de deşeuri generate în 
România au fost de aproximativ 363 315 mii tone, din 
care 99,4% reprezintǎ deşeurile nepericuloase şi 0,6% 
deşeurile periculoase. 

Principiile care stau la baza activităţilor de gestio-
nare a deşeurilor sunt: 

• principiul protecţiei resurselor primare; 
• principiul măsurilor preliminare, corelat cu princi-

piul utilizării celei mai bune tehnici disponibile; 
• principiul prevenirii; 
• principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul 

responsabilităţii producătorului şi cu cel al responsabili-
tăţii utilizatorului; 

• principiul substituţiei; 
• principiul proximităţii, corelat cu principiul auto-

nomiei; 
• principiul subsidiarităţii; 
• principiul integrării. 

 PRIORITĂŢI ÎN ABORDAREA 
GESTIONĂRII DEŞEURILOR 

Priorităţile în abordarea gestionării deşeurilor sunt 
următoarele: 

– prevenirea apariţiei – prin aplicarea „tehnologiilor 
curate” în activităţile care generează deşeuri; 

– reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai 
bune practici în fiecare domeniu de activitate generator 
de deşeuri; 

– valorificarea – prin refolosire, reciclare materială 
şi recuperarea energiei; 

– eliminarea – prin incinerare şi depozitare. 
Valorificarea potenţialului util din deşeuri are urmă-

toarele obiective subsidiare: 
• dezvoltarea pieţei pentru materiile prime secunda-

re şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute 
din materiale reciclate; 

• decuplarea generării deşeurilor de creşterea eco-
nomică şi realizarea unei reduceri globale a volumului de 
deşeuri; 

• promovarea prioritară a valorificării materiale în 
măsura posibilităţilor tehnice şi economice în condiţii 
de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

• promovarea valorificării energetice în instalaţii cu 
randament energetic ridicat în cazul în care valori-
ficarea materială nu este fezabilă din punct de vedere 
tehnico-economic, beneficiul energetic rezultat în urma 
incinerării este pozitiv şi există posibilitatea utilizării 
eficiente a energiei rezultate. 
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Asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea 
şi transportul deşeurilor, în vederea unei cât mai efi-
ciente valorificări, prevede: 

• stabilirea unor principii şi cerinte unitare care să 
stea la baza funcţionării tuturor companiilor de salubri-
tate; 

• separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele 
nepericuloase; 

• introducerea şi extinderea colectării selective la 
sursă a deşeurilor; 

• controlul activităţii de transport deşeuri pe plan 
intern: întărirea capacităţii instituţionale de control; 

• eficientizarea controlului activităţii de transport 
deşeuri peste frontieră: stabilirea cadrului legal şi insti-
tuţional care să permită aplicarea directă a Regulamentului 
259/93/CEE; stabilirea autorităţii competente; întărirea 
capacităţii instituţionale de control; implementarea Regu-
lamentului 259/93/CEE. 

 OBIECTIVE STATEGICE SPECIFICE 
ANUMITOR FLUXURI DE DEŞEURI 

Pentru deşeurile care se pretează şi valorificării ener-
getice, Strategia Naţională privind gestionarea deşeurilor 
cuprinde următoarele obiective: 

• Deşeuri vegetale, dejecţii, rumeguş, deşeuri de la 
industrializarea lemnului: 

o Eficientizarea controlului privind depozitarea de-
şeurilor netratate 

o Încurajarea valorificării prin procedee aerobe şi 
anaerobe 

o Susţinerea valorificării energetice, acolo unde 
valorificarea materială nu este fezabilă d.p.d.v. 
tehnico-economic, în condiţii de siguranţă pentru 
sănătatea populaţiei şi mediu. 

• Nămoluri provenite de la staţiile de epurare: 
o Asigurarea, în măsura posibilităţilor, a recupe-

rării şi utilizării ca fertilizant sau amendament 
agricol a nămolurilor ce corespund calităţii sta-
bilite în cerinţele legale 

o Deshidratarea şi pretratarea în vederea eliminării 
prin coincinerare în cuptoarele din fabricile de 
ciment 

o Prevenirea eliminării necontrolate pe soluri 
o Prevenirea eliminării nămolurilor în apele de su-

prafaţă. 
• Ambalaje: 

o Creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate 
a ambalajelor 

o Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs 
ambalat (prin reproiectare). 

• Deşeuri de ambalaje: 
o Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje prin 

valorificare 
o Creşterea cantităţilor de deşeuri de ambalaje co-

lectate precum şi a eficienţei colectării selective 
a acestora 

o Crearea şi optimizarea schemelor de valorificare 
materială 

o Crearea şi optimizarea schemelor de valorificare 
energetică a deşeurilor de ambalaje („neadec-
vate” pentru valorificare materială). 

• Anvelope: 
o Creşterea gradului de valorificare materială şi 

energetică a anvelopelor uzate. 
• Vehicule scoase din uz: 

o Asigurarea unei reţele de colectare a vehiculelor 
scoase din uz corespunzător repartizate în teri-
toriu 

o Asigurarea posibilităţii ca ultimul deţinător al 
vehiculului să îl poată preda gratuit unei unităţi 
de colectare/valorificare 

o Restricţionarea utilizării metalelor grele la fabri-
carea vehiculelor 

o Extinderea reutilizării şi reciclării materialelor 
din vehiculele uzate, precum şi a valorificării 
energetice a acelora care nu se pretează la va-
lorificare materială. 

• Deşeuri periculoase: 
o Promovarea reciclării materialelor neferoase, fo-

losind topitoriile existente 
o Promovarea valorificării termoenergetice a deşe-

urilor periculoase în cuptoarele de ciment. 
• Uleiuri uzate: 

o Creşterea gradului de colectare a uleiurilor uzate 
de la utilizatori/ populaţie 

o Eliminarea pieţei ilegale a uleiurilor uzate a ca-
ror utilizare generează un impact negativ asupra 
sănătăţii populaţiei şi mediului 

o Reducerea impactului asupra sănătăţii populaţiei 
şi mediului prin îmbunătăţirea gestionării ule-
iurilor uzate 

o Încurajarea utilizării uleiurilor într-o manieră 
ecologic raţională în cuptoarele de ciment. 

4. VALORIFICAREA ENERGETICĂ  
A DEŞEURILOR 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a ela-
borat un ghid pentru coincinerarea unor deşeuri în 
fabricile de ciment, în scopul valorificării lor energetice 
şi/sau materiale drept combustibili alternativi şi/sau 
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materii prime alternative, astfel încât mediul înconjură-
tor să fie protejat corespunzător. 

În prezent există şapte instalaţii de coincinerare a 
deşeurilor în fabricile de ciment, şi anume: 

• Carpatcement Holding Bicaz deţine acord de 
mediu pentru coincinerare anvelope uzate, uleiuri uzate, 
deşeuri de lemn şi rumegus; 

• Carpatcement Holding Fieni deţine autorizaţie de 
co-incinerare uleiuri uzate şi autorizaţie de valorificare 
deşeuri de cauciuc; 

• Carpatcement Holding Deva deţine acord de mediu 
pentru utilizarea cenuşii de termocentrală la fabricarea 
cimentului, acord de mediu pentru coincinerare deşeuri 
de la prelucrarea lemnului, din industria textilă şi a 
pielăriei, de la prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei şi 
cartonului, de la rafinarea petrolului (nămoluri uleioase 
şi deşeuri solide), anorganice din procese termice, anve-
lope şi deşeuri din cauciuc, ambalaje (hârtie, carton, 
materiale plastice, lemn) şi deşeuri municipale; 

• Holcim România Câmpulung deţine autorizaţie de 
pretratare şi coincinerare deşeuri petroliere: gudroane 
acide, reziduuri de la rafinare, namol – fund de rezer-
vor, nămol de la tratarea apelor, uleiuri uzate (inclusiv 
emulsii) etc. şi autorizaţie de valorificare cauciuc/an-
velope uzate; de asemenea, deţine acord de mediu pentru 
realizarea investiţiilor şi probelor industriale pentru 
100 de tipuri de deşeuri, incluzând: plastic, hârtie, 
cauciuc, lemn, textile, ambalaje etc. – din industrie sau 
de la sortarea deşeurilor menajere; 

• Holcim România Aleşd deţine autorizaţie de va-
lorificare a deşeurilor de cauciuc şi acorduri de mediu 
pentru realizarea investiţiilor şi probelor industriale de 
coprocesare a aprox. 100 de tipuri de deşeuri : cauciuc 
(inclusiv anvelope uzate), plastic, hârtie, textile, pielă-
rie, lemn (inclusiv rumeguş), ambalaje etc – rezultând 
din industrie sau de la sortarea deşeurilor menajere şi 
întreaga gamă de reziduuri petroliere; 

• Lafarge Ciment România Hoghiz deţine autoriza-
ţie integrată de mediu, care conţine o listă de 220 tipuri 
de deşeuri şi autorizaţie de valorificare de la Ministerul 
Economiei şi Comerţului pentru deşeuri de cauciuc; 

• Lafarge Ciment Romania Medgidia deţine autori-
zaţie revizuită pentru coprocesare 54 tipuri de deşeuri şi 
31 tipuri de deşeuri pentru teste industriale. 

În ceea ce priveşte incinerarea deşeurilor menajere 
se consideră că în cazul României metoda este fezabilă 
economic şi social după anul 2010–2011, ca urmare a 
creşterii valorilor puterii calorifice a acestor deşeuri în 
urma modificării structurii acestor deşeuri, respectiv a 
reducerii conţinutului de substanţe organice. 

5. STADIUL ACTUAL AL IMPLEMENTĂRII 
LEGISLAŢIEI PRIVIND MANAGEMEN-
TUL DEŞEURILOR 

Activitatea desfăşurată de Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor şi de unităţile în subordonare sau 
coordonare, din 2005 până în prezent, poate fi sinteti-
zată astfel: 

• A continuat transpunerea reglementărilor comu-
nitare privind deşeurile şi au fost modificate actele 
normative existente astfel încât acestea să includă şi 
angajamentele asumate de România în negocieri; 

• Au fost elaborate proiectele Planurilor Regionale 
pentru Gestionarea Deşeurilor, planuri care vor include 
toate facilităţile privind gestionarea integrată a deşe-
urilor din fiecare regiune. Până la sfârşitul anului 2006 
vor fi elaborate Planurile regionale de gestionare a 
deşeurilor de către ARPM-uri, în colaborare cu repre-
zentanţii autorităţilor de mediu de la nivel local şi al 
autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene; 

• În 7 judeţe (Neamţ, Vâlcea, Dâmboviţa, Teleorman, 
Galaţi, Bacău, Argeş) sunt în curs de implementare pro-
iecte integrate de management al deşeurilor cofinanţate 
prin Programul ISPA, pentru alte 6 judeţe (Bistriţa, 
Giurgiu, Maramureş, Harghita, Covasna, Vrancea) s-a 
primit aprobare de pregătire a aplicaţiei finanţate din 
fonduri ISPA pentru proiecte de sisteme integrate de 
gestiune a deşeurilor, iar pentru 4 judeţe (Iaşi, Satu 
Mare, Cluj, Timişoara) s-au transmis spre aprobare de 
finanţare proiecte de sisteme integrate de gestiune a 
deşeurilor; 

• S-au dat în funcţiune 3 depozite de deşeuri muni-
cipale conforme (Slobozia, Oradea, Craiova), astfel că 
în prezent sunt în funcţiune 18 depozite conforme; 

• S-a sistat activitatea pe cele 4 depozite de deşeuri 
municipale prevăzute a fi închise în anul 2005: Mo-
fleni-Craiova, Piatra-Neamţ, Slobozia şi Urziceni; 

• S-a iniţiat procedura de înfiinţare a Laboratorului 
naţional pentru managementul deşeurilor. Sunt în pregă-
tire spaţiile de amplasare a laboratorului la nivel naţional şi 
a două laboratoare regionale (Bacău şi Galaţi); 

• Au fost realizate bilanţuri de mediu nivel I şi II şi 
evaluări de risc pentru 406 depozite de deşeuri din cele 
450 pentru care este necesară realizarea (89,3%), şi 
anume: 68 depozite pentru deşeuri nepericuloase din 
totalul de 76, toate depozitele pentru deşeuri industriale 
periculoase (47), 42 bataluri din industria extractivă a 
petrolului din totalul de 43, toate iazurile de decantare 
din industria extractivă (21), toate depozitele pentru 
deşeuri nepericuloase pentru care s-a obţinut perioada 
de tranziţie pentru depozitarea deşeurilor lichide (23) şi 



CREŞTEREA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR 

Buletinul AGIR nr. 1/2007 ● ianuarie-martie 66 

206 depozite pentru deşeuri municipale din totalul de 
240; 

• În cadrul proiectului PHARE CES 2003 „Schema 
de granturi mici pentru investiţii în domeniul ma-
nagementului deşeurilor” (valoare 5,33 MEuro) în 
Regiunea 7 Centru, cele 13 proiecte selectate pentru 
finanţare (valoare: circa 11,3 MEuro) sunt în curs de 
implementare; 

• A început desfăşurarea proiectului PHARE CES 
2004 „Schema de granturi pentru investiţii în domeniul 
mediului (managementului deşeurilor) pentru autorităţi 
publice locale, în 7 regiuni de dezvoltare” (cu exceptia 
Regiunii 7 Centru) – valoare 21,87 MEuro, şi s-a lansat 
Schema de granturi mici în domeniul gestiunii deşe-
urilor la nivelul ADR Bucureşti–Ilfov; 

• Au fost iniţiate sau se află în derulate proiectele de 
colectare selectivă, proiecte care se desfăşoară atât în 
instituţii publice cât şi la blocuri de locuinţe. ANPM a 
inventariat un număr de 38 de proiecte de colectare 
selectivă; 

• S-au înfiinţat 99 puncte de colectare a deşeurilor 
din echipamente electrice şi electronice (EEE) şi s-au 
stabilit încă alte 85 de puncte de colectare; 

• A fost finalizată procedura de înregistrare a pro-
ducătorilor de echipamente electrice şi electronice; 

• S-au constituit trei nuclee de viitoare organizaţii 
colective care să preia responsabilităţile producătorilor 
de EEE ; 

• S-a elaborat Planul naţional de eliminare a echipa-
menetelor şi materialelor care conţin bifenil şi trifenil 
policloruraţi (PCB/PCT); 

• S-au finanţat din Fondul pentru Mediu proiecte 
prioritare pentru protecţia mediului referitoare la mana-
gementul deşeurilor; 

• A fost aprobată HG 1862/2005 pentru aprobarea 
proiectului „Incinerarea deşeurilor periculoase şi steri-
lizarea deşeurilor provenite din activităţi medicale”; 

• Se realizează instalaţii de tratare a deşeurilor con-
forme cu normele europene şi naţionale (este în 
procedură de autorizare S.C. Ecological Center S.A. 
Năvodari – capacitate de 150 000 – 200 000 t deşeuri 
tratate/an, a intrat în funcţiune sterilizatorul termic pen-
tru deşeuri periculoase medicale STERICARE (comuna 
Jilava), este în probe tehnologice incineratorul de deşe- 

uri de 9,8 t/zi – 2040 t/an – S.C. Pro Air Clean S.A. 
Timişoara, a fost autorizat primul modul al incine-
ratorului de deşeuri periculoase de 10 000 t/an –  
SC GUARDIAN Craiova; a fost construit şi s-a efectuat 
recepţia lucrărilor la modulul I al incineratorului pentru 
deşeuri periculoase IRIDEX GROUP (Bucureşti) – 
capacitate totală 12 000 t/an; 

• S-a completat baza de date cu informaţii privind 
cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă în anul 2005, 
cantităţile de deşeuri de ambalaje generate în anul 2005, 
cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate, valorificate 
şi eliminate în anul 2005; s-a realizat centralizarea 
datelor la nivel regional şi este în curs de desfăşurare 
prelucrarea la nivel naţional; 

• Pentru transpunerea în totalitate a Directivei 
94/62/CE amendată de Directiva 2004/12/CE s-a creat 
Grupul de Lucru privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor de ambalaje; 

• S-au mediatizat proiectele prioritare pentru trans-
portul deşeurilor, depozitarea şi incinerarea deşeurilor, 
deşeuri din echipamente electrice şi electronice 

6. CONCLUZII 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a elabo-
rat Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, în 
conformitate cu responsabilităţile ce îi revin ca urmare a 
transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării 
deşeurilor, respectiv dezvoltarea şi implementarea unui 
sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din 
punct de vedere ecologic şi economic. 

Opţiunile de gestionare a deşeurilor sunt în ordinea 
descrescătoare a priorităţilor: prevenirea apariţiei/mini-
mizare generare deşeuri; reutilizare/reciclare; valorifi-
care materială sau energetică; tratare/ depozitare. 

Una dintre căile de valorificare a potentţialului util 
din deşeuri este promovarea valorificării energetice în 
instalaţii cu randament energetic ridicat, în cazul în care 
valorificarea materială nu este fezabilă din punct de 
vedere tehnico-economic. 
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