
60078
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



 

 



Raport Nr. 60078-ECA 

Managementul deşeurilor solide în Bulgaria, 
Croaţia, Polonia şi România 

Analiză comparativă multinaţională a provocărilor din sector 
în contextul armonizării cu UE  

Aprilie 2011 

Document al Băncii Mondiale  
Departamentul de Dezvoltare Durabilă  
Regiunea Europa şi Asia Centrală (ECSSD) 



 

 

© 2011 Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/ Banca Mondială  
 
1818 H Street, NW 
Washington DC 20433 
Telephone: 202-473-1000 
Internet: www.worldbank.org  
Email: feedback@worldbank.org    
 
 
Toate drepturile rezervate  
 
Acest raport este un produs all personalului Băncii Internaționale de Reconstrucție și 
Dezvoltare/Banca Mondială. Rezultatele, interpretările, și concluziile exprimate în acest raport nu 
reflectă neapărat părerile Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale sau a guvernelor pe care ei/ele le 
reprezintă.    
 
Banca Mondială nu garantează acuratețea datelor incluse în acest volum și nu își asumă nici o 
responsabilitate pentru modul în care aceste date vor fi folosite. Granițele, culorile, denumirile, și alte 
informații care apar în oricare din hărțile incluse în acest raport, nu reprezintă o părere oficială a 
Băncii Mondiale asupra statutului legal al teritorilor sau acceptare și încurajarea acestor granițe. 
 
 
Drepturi și Permisiuni  
 
Materialul din această publicație cade sub incidența legii drepturilor de autor. Copierea și/sau 
transmiterea fără permisiune a acestui raport, sau a unor părți din raport, poate constitui o violare a 
acestei legi. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/Banca Mondială încurajează 
diseminarea studiilor pe care le produce și răspunde prompt la cereri de reproducere a acestor studii.   
 
Pentru a obține dreptul de foto-copiere sau reproducere a oricărei părți a acestui raport, vă rug să 
trimiteți o cerere cu informații complete la Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, 
Danvers, MA 01923, USA; telefon: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com.  
 
Orice alte întrebări legate de drepturi și licențe, incluzând drepturi de subsidiaritate, trebuie adresate 
la The Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street, NW, Washington, DC, 20433, USA; fax: 
202-522-2422; email: pubrights@worldbank.org. 
 
 
Design copertă: George Maier (georgemaier@gmail.com) 

http://www.worldbank.org/
mailto:feedback@worldbank.org
http://www.copyright.com/
mailto:pubrights@worldbank.org


 

 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR SOLIDE IN BULGARIA, CROAŢIA, 
POLONIA ŞI ROMÂNIA: ANALIZĂ COMPARATIVĂ MULTINAŢIONALĂ 

 

CUPRINS 
 
MULŢUMIRI ....................................................................................................................................... i 
CUVÂNT ÎNAINTE .............................................................................................................................. ii 
REZUMAT EXECUTIV ......................................................................................................................... iii 

 
I. INTRODUCERE ......................................................................................................................... 1 

 
II. POLITICA UE DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR: MEDIUL POTENŢATOR ŞI FORŢA MOTRICE A 
REFORMEI ......................................................................................................................................... 2 

 
A. Cadrul politic şi Directivele relevante ale UE .......................................................................... 2 

Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu 2002-2012 ................................................... 2 
Directivele relevante ale UE............................................................................................. 3 

B. Rolul Comisiei Europene în finanțarea politicilor SWM (SMD) .............................................. 6 
C. Implementarea în Statele Membre:  Planurile Operaționale Sectoriale .............................. 10 

Implementarea directivelor UE în Statele Membre în mod individual ........................... 10 
Programele Operaţionale Sectoriale (POS) ca planuri de tranziţie şi implementare ..... 10 

 
III. STRATEGIILE NAŢIONALE ŞI PROBLEMELE DE IMPLEMENTARE .............................................. 12 

 
A. România ................................................................................................................................ 12 

Context .......................................................................................................................... 12 
Aranjamente instituţionale ........................................................................................... 12 
Strategia Naţională ....................................................................................................... 13 
Costurile de Investiţii şi Finanţarea UE .......................................................................... 13 
Principalele provocări .................................................................................................... 14 

B. Bulgaria ................................................................................................................................. 15 
Context .......................................................................................................................... 15 
Aranjamente instituţionale ........................................................................................... 16 
Strategia Naţională ....................................................................................................... 16 
Costul Investiţiilor şi Finanţarea UE ............................................................................... 17 
Principalele Provocări .................................................................................................... 18 

C. Polonia .................................................................................................................................. 20 
Context .......................................................................................................................... 20 
Aranjamente Instituţionale ........................................................................................... 20 
Strategia Naţională ....................................................................................................... 21 
Costul Investiţiilor şi Finanţarea UE ............................................................................... 22 
Principalele provocări .................................................................................................... 23 

D. Croația .................................................................................................................................. 24 
Context .......................................................................................................................... 24 
Costul Investiţiilor şi Finanţarea UE ............................................................................... 24 
Strategia Naţională şi Cadrul de Reglementare ............................................................ 25 
Aranjamente instituţionale ........................................................................................... 26 
Principalele Provocări .................................................................................................... 27 



 

 

IV. ANALIZĂ COMPARATIVĂ MULTINAŢIONALĂ: PROBLEME FUNDAMENTALE CARE AFECTEAZĂ 
PERFORMANŢA DIN SECTOR ........................................................................................................... 28 

 
A. Aranjamente Instituționale şi Planificarea Sectorială .......................................................... 29 

Elaborarea Politicilor şi Cadrul legal .............................................................................. 29 
Reglementarea, supravegherea, şi punerea în aplicare ................................................ 30 
Planificarea şi Amplasarea Gropilor de Deşeuri Ecologice ............................................ 31 
Administraţia şi prestarea serviciilor ............................................................................. 34 
Monitorizarea şi Comunicarea Publică .......................................................................... 34 

B. Durabilitatea Economică şi Financiară ................................................................................. 34 
Lipsa de Date ................................................................................................................. 34 
Veniturile nu acoperă costurile ...................................................................................... 35 
Atenţia e concentrată pe maximizarea investiţiilor, nu pe sustenabilitate economică . 35 
E nevoie să se organizeze tranziţia economică pentru a se realiza sustenabilitatea  
financiară. ..................................................................................................................... 36 
Ameliorarea condiţiilor pentru implicarea sectorului privat ar putea să ajute ............. 38 
Fondurile de Mediu ar putea fi un instrument util ........................................................ 38 
Implicaţiile crizei financiare globale .............................................................................. 39 
Reciclarea deşeurilor şi finanţarea emisiilor de carbon ................................................. 39 

 
V. CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE ................................................................................................... 42 

 
A. Perspective: abordări în vederea optimizării performanței pe sector ................................. 42 

Dimensiunea  1: Îmbunătăţirea aranjamentelor instituţionale ..................................... 42 
Dimensiunea  2: Operaţionalizarea planului naţional de management al deşeurilor ... 43 
Dimensiunea 3: Progresul spre sustenabilitate economică şi financiară pe termen 
mediu ............................................................................................................................. 44 

B. Concluzie şi perspective ....................................................................................................... 45 

 
REFERINŢE ....................................................................................................................................... 48 

 
Anexa 1: Lista reprezentanţilor şi instituţiilor contactate ................................................................ 51 
Anexa 2: Aranjamente instituţionale – Matrice generală ................................................................ 55 
Anexa 3: Slovacia – Un studiu de caz de bune practici ..................................................................... 58 
Anexa 4: Combinarea PPP şi finanţare UE pentru proiecte SWM (SMD) .......................................... 63 
Anexa 5: Mecanisme de finanţare a emisiilor de carbon ................................................................. 66 
în managementului deşeurilor solide .............................................................................................. 66 
Anexa 6: Imagine generală a Fondurilor de Mediu din Ţările CEE .................................................... 68 
Anexa 7: Instrumente ale Băncii Mondiale pentru Asistenţă în Sectorul SWM (MDS) ..................... 71 
 



i 

 

MULŢUMIRI 

Prezentul raport a fost întocmit ca analiză de fond în scopul documentării dialogului continuu de 
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oferit echipei informații şi sfaturi prețioase. Raportul a beneficiat de comentariile recenzenților Daniel 
Hoornweg, Holger A. Kray şi Hocine Chalal. Bonita Brindley a editat raportul. Delphine Hamilton este 
responsabilă pentru formatarea și imprimare. 
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în bulgară, croată, poloneză, și română, pentru comentarii ale unor profesioniști în domeniu din 
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colegii de la Ministerul Mediului din Polonia. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Reducerea impacturilor de mediu ale producerii de deşeuri solide va continua să fie o prioritate a 
politicii de mediu a Uniunii Europene (UE). Directive succesive cu privire la managementul deşeurilor 
solide au întărit normele şi liniile directoare de implementare de către Membrii UE; şi UE susține 
dezvoltarea sectorului la standardele cerute cu finanțarea de subvenții către statele membre şi țările 
candidate. Totuşi, în ciuda cantității semnificative de resurse financiare alocate sectorului, multe țări 
se confruntă cu provocarea de a se situa în urma țintelor ambițioase.  

Comisia Europeană a angajat 2,45 miliarde EUR în asistența prin subvenții pentru a sprijini 
implementarea de strategii naționale de management al deşeurilor în Bulgaria, Croația, Polonia şi 
România. Totuşi, managementul deşeurilor solide suferă cea mai mare întârziere în implementare 
dacă vom compara progresele cu respectarea “acquis-ului comunitar” în aceste patru țări. Primele 
termene limită din tratatele de aderare au venit, cum este cel de închidere a gropilor de gunoi 
neconforme, şi țintele sunt ratate. Noile state membre se confruntă cu posibile proceduri pentru 
nerespectare, dintre care unele sunt deja în curs. Care sunt motivele pentru slaba performanță din 
acest sector? 

Acest studiu analizează progresele din Bulgaria, Croația, Polonia şi România şi identifică importante 
neajunsuri în sensul îndeplinirii cerințelor din “acquis-ul comunitar” al UE. Toate cele patru țări au 
avut acces la sume mari de asistență din partea Programelor UE şi a Instituțiilor Financiare Europene, 
care au rămas în cea mai mare parte necheltuite. Studiul identifică punctele forte şi punctele slabe 
din aranjamentele instituționale naționale; examinează economia şi finanțarea sectorului, inclusiv a 
modului în care mecanismele curente de stimulare afectează durabilitatea financiară pe termen 
mediu spre lung a sectorului; şi în fine, extrage lecțiile învățate legat de modul de abordare a 
problemelor fundamentale şi de optimizare a performanței din sector.  
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REZUMAT EXECUTIV  

I. UE ca forţă motrice a reformei 

1. Uniunea Europeană stabileşte cadrul de politici pentru managementul deşeurilor solide care 
dirijează inițiativele de reformă în noile state membre ale UE şi în țările candidate. Politicile UE, 
obiectivele de implementare şi finanțarea nerambursabilă stabilesc mediul facilitator care transformă 
sectorul de management al deşeurilor solide din Bulgaria, Croația, Polonia şi România. ‘Directivele’ UE 
ghidează statele membre către atingerea țintelor agreate fără a prevedea în detaliu cum ar trebui 
implementate măsurile specifice. Diferite directive stabilesc cadrul legal pentru management 
deşeurilor solide, prevăd date specifice şi un calendar de implementare: printre acestea, se numără: 
Directiva cadrul privind deşeurile, Directiva pentru gropile de gunoi şi Directiva privind incinerarea 
deşeurilor. 

2. În octombrie 2008, UE a adoptat o nouă Directivă simplificată privind deşeurile, care în 
acelaşi timp a stabilit ținte pentru statele membre. Ţintele sunt obligatorii pentru toate statele 
membre, însă negocierile pentru aderare includeau perioade de tranziție pentru noile state membre 
pentru a avea la dispoziție suficient timp pentru implementare. Cu toate acestea, se pune acum 
întrebarea dacă perioadele de tranziție erau realiste întrucât se apropie primele termene-limită şi 
chiar state care au aderat la UE mai demult şi care sunt mai prospere depun eforturi mari pentru a 
atinge țintele stabilite. 

3. Finanțarea UE pentru proiectele SMD este disponibilă din surse diferite. O sumă totală de 
277 de miliarde EUR în Fonduri Structurale şi de 70 de miliarde EUR din Fondul de Coeziune se află la 
dispoziția Ţărilor Membre pentru perioada de planificare 2007-2013. Statele membre dezvoltă 
Programe Operaționale (PO-urile) unde sunt  stabilite priorități la nivel de regiune sau de sector, și în 
concordanță cu obiective naționale. Grant-uri UE în valoare de 2,45 miliarde EUR au fost acordate 
pentru investițiile în domeniul managementului deşeurilor în Bulgaria, Polonia şi România. Croația, ca 
țară candidată, primeşte asistență financiară prin Instrumentul pentru Asistență de Preaderare (IPA). 
Suma de 26 de milioane EUR a fost alocată sectorului de management al deşeurilor în cadrul IPA 
2007-09 pentru Croația. 

II. Implementarea politicii UE: privire de ansamblu pentru fiecare ţară  

4. Toate cele patru țări au elaborat strategii naționale în domeniul managementului deşeurilor, 
stabilind directive pentru politici şi abordări cuprinzătoare care transpun în general politica UE privind 
management deşeurilor solide în abordări la nivel național. Cu toate acestea, toate cele patru țări se 
confruntă cu întârzieri în implementare, iar graba de a absorbi fondurile nerambursabile furnizate de 
UE a creat distorsiuni la nivel de sector care pot afecta durabilitatea financiară pe termen lung. 

5. România. Până în 2015, România trebuie să închidă 150 de gropi vechi de gunoi municipale 
şi 1.500 de locuri de depozitare ilegală a deşeurilor şi să organizeze 30 de sisteme naționale integrate 
de management al deşeurilor solide (SWM-SMD). Legislația UE şi standardele UE pentru 
managementul deşeurilor au fost transpuse în legislație națională, cu o serie de perioade de tranziție 
in scopul unei depline conformități: 2017 pentru gropile de gunoi municipale; 2009 pentru 
depozitarea temporară de deşeuri industriale periculoase; şi 2013 pentru *depozitarea de+ deşeuri 
industriale nepericuloase. În jur de 90 la sută dintre locuitorii urbani, dar numai 6,5 la sută din 
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rândurile locuitorilor rurali au acces la servicii organizate de management al deşeurilor solide. 
Estimările de costuri efectuate la nivel de guvern în ceea ce priveşte respectarea normelor UE se 
ridică la 1,8 miliarde EUR—sau investiții de aproximativ 25-30 milioane EUR pe județ, ceea ce 
generează un vid de finanțare de cel puțin 870 milioane EUR. Granturile FEDR vor asigura doar până 
la 930 milioane EUR pentru a executa axa deşeurilor municipale a PO-Mediu. Cu toate acestea, 
absorbția completă a granturilor FEDR pare incertă; puține proiecte sunt gata de finanțare din pricina 
unei slabe capacități instituționale municipale de a întocmi proiecte. Experiența în materie de 
programe de pre-aderare a arătat că fondurile disponibile depăşesc cu mult capacitatea de absorbție 
la nivel local, iar atragerea de contribuții ale beneficiarilor este dificilă. 

6. Bulgaria. Bulgaria a înregistrat progrese în direcția îndeplinirii cerințelor din acquis-ul 
comunitar al UE, însă sunt încă necesare investiții semnificative pentru a adapta sistemul de 
management al deşeurilor în vederea deplinei conformități. Costurile totale pentru îndeplinirea 
normelor UE sunt estimate la 370 milioane EUR, echivalentul a 20 la sută din totalul fondurilor din 
PO-Mediu. În ciuda finanțării generoase din fondurile structurale UE care acoperă 85 la sută din 
totalul investițiilor necesare în sectorul deşeurilor în timpul perioadei 2007-2013, încă este necesară 
co-finanțarea publică națională în valoare de 55 milioane EUR, plus asistența tehnică necesară 
elaborării şi monitorizării proiectelor de investiții. În luna noiembrie 2009, a intrat în vigoare un nou 
mecanism de dezvoltare a infrastructurii de management al deşeurilor în baza POS Mediu. Conform 
noului mecanism, guvernul va acorda resurse financiare direct din bugetul național pentru a închide 
gropile de gunoi regionale care nu respectă standardele UE şi pentru a finanța facilitățile de epurare 
preliminară, în timp ce resursele SOP se vor concentra asupra construirii de sisteme regionale de 
management al deşeurilor; de asemenea, acest mecanism are drept scop introducerea de 
instrumente pentru a sprijini procesul de întocmire de proiecte. În ciuda progreselor recente, 
principalele probleme rămân, în special cele legate de închiderea gropilor de gunoi neamenajate care 
nu sunt conforme cu legislația curentă, de atingerea țintelor UE referitoare la reciclare şi la reducerea 
evacuărilor de deşeuri din gropile de gunoi, precum şi cele legate de asigurarea durabilității financiare 
pe termen lung pentru acest sector. 

7. Polonia. Directivele strategice pentru managementul deşeurilor solide din Polonia sunt 
conturate în planuri de management al deşeurilor (PMD-uri) la trei niveluri diferite—național, 
regional şi local—cu un nivel substanțial de discreție. Un nou Plan Național de Management al 
Deşeurilor 2014 (PNMD), a fost pregătit pentru adoptare  în decembrie 2010. Planul continuă direcțile 
de politici publice trasate în PNMD 2010, adoptat în 2006, care încă este cel mai recent document de 
politică ce reglementează implementarea strategiei naționale de management al deşeurilor, 
furnizând cele mai recente date disponibile referitoare la sectorul respectiv

1
. Separarea şi reciclarea 

deşeurilor este o problemă fundamentală, în legătură cu care Polonia trebuie să prezinte cele mai 
multe progrese. Cifre neoficiale estimează că până la 95 la sută din deşeuri sunt încă aruncate în gropi 
de deşeuri neconforme, iar CE are îndoieli în privința faptului că Polonia poate îndeplini cerințele din 
directiva cadru privind deşeurile până la termenul limită din 2012. Progresul lent se datorează în 
principal problemei nerezolvate a proprietății asupra deşeurilor solide municipale, iar capacitatea 
limitată la nivel local de a redacta şi implementa proiecte dă naştere altor întârzieri. În ciuda 
problemelor substanțiale restante în domeniul managementului deşeurilor, Polonia a alocat mai 
puține fonduri de coeziune UE pentru acest sector decât Bulgaria sau România. În Programul 
Operațional Infrastructură şi Mediu pentru 2007-2013 1,43 miliarde EUR au fost alocate 
managementului deşeurilor, din care 1,2 miliarde EUR vor fi finanțate de UE – doar aproximativ 4,35 
procente din totalul Fondurilor de Coeziune puse la dispoziția Poloniei pentru această perioadă. 

                                                 
1
 Planul Național de Management al Deșeurilor 2014 a fost adoptat pe 24 decembrie, 2010 și a intrat în vigoare 

în ianuarie 2011, dar nu a fost disponibil în momentul în care acest raport a fost scris. 
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Totuşi, substanțiala finanțare din Fondul de Coeziune pusă la dispoziția Poloniei este încă insuficientă 
pentru a acoperi toate necesitățile de investiții de capital necesare pentru atingerea țintelor UE. 
Totuşi, Polonia este în urma altor noi Membri UE în ceea ce priveşte crearea de stimulente în vederea 
mobilizării finanțării private a infrastructurii de mediu; sectorul este prea dependent de Fondurile de 
Mediu publice extrabugetare şi de instrumentele UE, insuficiente pentru nivelele de investiții 
necesare. 

8. Croaţia. Ca parte din procesul aderării sale la UE, Croația îşi reformează în mod activ sectorul 
de management al deşeurilor. În perioada 2007-09, o sumă estimată de 35 milioane EUR a fost 
alocată pentru dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor. Aproximativ 75 la sută 
au fost contribuții UE prin fonduri IPA. Majoritatea finanțărilor va servi la crearea de noi centre 
districtuale (la nivel regional) de management al deşeurilor, însă localizarea gropilor de deşeuri 
ecologice şi opoziția publicului față de amplasarea de noi facilități, mai ales a incineratoarelor, 
rămâne una dintre principalele provocări. Conştientizarea publicului şi eforturile de comunicare vor 
trebui să fie substanțial extinse în paralel cu planurile de investiții  în deşeuri. Majoritatea gropilor de 
deşeuri ecologice oficiale nu au poduri basculă şi nu fac inventarieri, astfel încât nu sunt disponibile 
date exacte despre fluxurile de deşeuri şi compoziție pentru o planificare şi proiectare detaliată. În 
medie, 93 la sută din populație au acces la colectarea organizată a deşeurilor municipale. O cotă 
importantă din deşeuri ajunge în gropile de deşeuri ecologice; majoritatea gropilor de deşeuri 
ecologice oficiale nu sunt sanitare deşi sunt operaționale sau se află în curs de construcție. 
Restaurarea şi închiderea gropilor de deşeuri ecologice a început în 2004, însă trebuie coordonate cu 
atenție cu lucrările de construcție a unor noi gropi de deşeuri ecologice conform standardelor UE. O 
provocare deosebită pentru Croația va fi colectarea deşeurilor pe insule: țara are peste 1.000 insule 
cu populație permanentă redusă, dar cu un tranzit substanțial de turişti, ceea ce face colectarea 
deşeurilor pe insule costisitoare şi dificil de implementat din punct de vedere logistic. 

III. Performanţa la nivel de sector: analiză comparativă între ţări 

9. Comparând progresele în implementarea acquis-ului comunitar în toate aceste patru țări, 
managementul deşeurilor solide suferă cea mai mare întârziere. Care sunt motivele pentru slaba 
performanță din acest sector? Pentru a răspunde la această întrebare, studiul a analizat 
aranjamentele instituționale naționale pentru a identifica punctele forte şi punctele slabe şi a 
examinat economia şi finanțarea sectorului, inclusiv a modului în care mecanismele curente de 
stimulare afectează durabilitatea financiară pe termen mediu spre lung a sectorului. 

10. Aranjamentele instituţionale suferă din pricina lacunelor şi a lipsei de consecvenţă. 
Influențate de normele UE şi de exemple din alte țări din UE, cadrul legal şi structura instituțională din 
sectorul managementului deşeurilor solide prezintă relative asemănări în Bulgaria, Croația, Polonia şi 
România. Responsabilitatea la nivel local pentru implementarea managementului deşeurilor solide 
este în general descentralizată la primării. Cu toate acestea, primăriile din unele țări nu au o bază 
legală pentru furnizarea de servicii în condiții bune. În plus, strategiile naționale de management al 
deşeurilor nu asigură întotdeauna coerența la nivelele de guvern. Uneori, rolurile sunt neclare între 
regiuni sau județe, iar responsabilitățile ministerelor de mediu se suprapun cu cele ale altor ministere 
de resort. Adesea, prioritățile diferă, iar lipsa de coerență între diferite nivele de guvern duce la 
absența unor linii directoare clare ale politicii din sector pentru primării. Cadrele legale nu susțin 
întotdeauna entitățile inter-municipale puternice, funcționale necesare realizării unei eficiențe 
optime din punctul de vedere al eficienței costurilor în cadrul unor sisteme integrate de dimensiuni 
mai mari. 
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11. Capacităţile cruciale de supraveghere şi punere în aplicare sunt în continuare ineficiente. 
Punerea în aplicare a standardelor la nivel național este critică pentru realizarea conformității cu 
normele UE; municipalitățile care acționează singure nu pot pune în aplicare standardele ridicate de 
mediu din acest sector. Toate cele patru țări au stabilit regimuri de reglementare care par să 
îndeplinească cerințele UE. Ministerele de Mediu stabilesc standarde sectoriale, stabilesc sistemul de 
licențe şi emit permise. Direcțiile sau inspectoratele de mediu regionale, descentralizate, uneori 
independente, sprijină MM-urile în ceea ce priveşte supravegherea şi punerea în aplicare. Cu toate 
acestea, capacitatea de punere în aplicare rămâne extrem de scăzută în aceste patru țări, iar 
monitorizarea şi strângere de date sunt limitate. În acelaşi timp, țările care au reuşit să îşi 
îmbunătățească sistemele de management al deşeurilor solide în vederea respectării standardelor s-
au bazat pe programe puternice de punere în aplicare şi stimulare. 

12. Lipsa planificării coerente şi proceduri ineficiente de consultare. Calitatea şi coerența 
planurilor de management al deşeurilor înregistrează mari variații între diferitele nivele de guvern. 
Multe planuri naționale multilaterale par să ignore realitățile de pe teren; planificarea la nivel 
regional este încă ineficientă în toate cele patru țări, iar mandatele legale trebuie consolidate pentru 
a se asigura dreptul de proprietate la nivel local. Procesele ineficiente de planificare la nivel regional 
sunt cele mai vizibile în problemele aferente amplasării gropilor de deşeuri de dimensiuni regionale, 
care a fost cel mai dificil obstacol în implementarea investițiilor planificate. Cu toate că planificarea 
eficace la nivel regional–inclusiv Evaluările de Impact de Mediu solide din punct de vedere tehnic, 
consultările extinse şi raza de acțiune publicănu garantează succesul, aceste elemente sunt esențiale 
pentru a ajuta la moderarea întârzierilor de tip „Nu În Curtea Mea” (NIMBY). În special consultările 
publice necesită mai mult decât promisiunile deşarte care au fost observate în aceste patru țări. 

13. Concentrarea pe investiţii a eclipsat necesităţile de recuperare a costurilor. Menținerea 
operațiunilor cu deşeuri solide conform normelor UE este costisitoare, chiar şi în cazul unor norme 
puse în aplicare cu mai puțină strictețe. Totalul costurilor aferente managementului deşeurilor solide 
din țările occidentale din UE depăşeşte de regulă 100 EUR pe tonă. În ciuda acestui fapt, niciuna 
dintre țări nu are un plan de abordare a problemei extrem de critice legate de recuperarea costurilor. 
Cea mai mare parte a tarifelor locale sunt insuficiente, chiar şi pentru acoperirea costurilor recurente. 
În toate cele patru țări, strategiile naționale s-au concentrat pe investițiile necesare atingerii țintelor 
din tratatele de aderare şi, în special, pe absorbția de fonduri din finanțările nerambursabile dedicate 
acordate de UE. Unul dintre rezultate este atenția insuficientă acordată durabilității economice pe 
termen mediu. Concentrarea resurselor din finanțările nerambursabile pe investițiile „grele” 
reprezintă un stimulent pentru maximizarea dimensiunilor investițiilor şi pentru influxul de finanțări 
nerambursabile în economia locală, însă reprezintă şi un exemplu de utilizare sub-optimă a 
resurselor. Un exemplu este numărul de locuitori pe groapă de deşeuri; unele sisteme regionale 
deservesc un număr mai mic de 100.000 de persoane— mult mai mic decât ceea ce este în general 
considerat minimul economic. Alegerea unui număr mai mare de gropi de deşeuri simplifică 
negocierile dificile  între municipalități cu privire la amplasarea gropilor, însă creşte în mod inutil 
cheltuielile de  exploatare viitoare. 

14. Atragerea de finanţări va necesita ameliorarea condiţiilor din sectorul privat. De regulă, 
sistemele care generează venituri atrag finanțare. Cu toate acestea, criza financiară la nivel global 
face să fie mai dificil pentru autoritățile locale să găsească finanțare pentru investițiile în serviciile 
publice cu riscuri inerente care marginalizează atractivitatea pentru investitorii din sectorul privat. 
Pentru a realiza durabilitate financiară, țările vor avea nevoie de consiliere referitor la cel mai bun 
mod de utilizare a PPP-urilor. Guvernele trebuie să reducă riscurile aferente investițiilor în sectorul 
deşeurilor solide, începând cu riscurile tehnice de bază, ca de exemplu îmbunătățirea cunoştințelor şi 
datelor privind predictibilitatea fluxurilor de deşeuri, până la riscurile financiare şi de reglementare. 
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IV. Abordări de optimizare a sectorului: trei dimensiuni-cheie pentru îmbunătăţiri 

15. În baza prezentei analize, studiul extrage lecții învățate referitor la modalitatea de abordare 
a problemelor-cheie şi se încheie cu recomandări de politici pentru a ajuta optimizarea 
performanțelor pe sector. Sunt necesare reforme de-a lungul a trei dimensiuni-cheie: (i) 
îmbunătățirea aranjamentelor instituționale; (ii) operaționalizarea planurilor naționale de 
management al deşeurilor; şi (iii) progresul către o durabilitate financiară şi economică pe termen 
mediu. 

Îmbunătăţirea aranjamentelor instituţionale 

16. Construirea unor capacităţi puternice de punere în aplicare. Respectarea legislației curente 
în domeniul mediului este de regulă pusă cel mai bine în aplicare prin intermediul unor organe 
independente din punct de vedere legal care pot acționa din proprie inițiativă şi pot întreprinde 
acțiunile corespunzătoare de punere în aplicare prin aplicarea de taxe şi alte sancțiuni, inclusiv 
urmărirea penală. Punerea în aplicare are drept obiectiv evitarea unor posibile amenzi foarte mari 
legate de încălcarea procedurilor UE pentru neconformitate; dar, în plus, aplicarea efectivă este 
esențială pentru stabilirea de stimulente pentru autorități şi operatorii contractați de acestea în 
vederea planificării, implementării şi menținerii unui sistem integrat de management al deşeurilor 
solide. Sistemele de aplicare prevăd şi un mecanism public de răspundere la reclamațiile utilizatorilor 
şi de creştere a acceptării pentru eliminarea finală a deşeurilor şi pentru alte soluții de tratament al 
deşeurilor pe termen mai lung. 

17. Creşterea sentimentului de proprietate la nivel local. Planurile naționale ambițioase de 
management al deşeurilor nu au fost încă transpuse pe deplin în planuri regionale şi locale. 
Autoritățile locale, principalele forțe motrice ale implementării, încă nu și-au însușit sentimentul de 
proprietate necesar pentru planuri ambițioase care includ investiții semnificative în infrastructură, 
plus alegeri de amplasamente pentru gropi de deşeuri ecologice şi creşteri de tarife care sunt adesea 
nepopulare în rândurile populației locale. Crearea elanului la nivel municipal va necesita stimulente 
suplimentare pentru performerii buni, creşterea sancțiunilor pentru non-conformitate şi performerii 
slabi precum şi o mai bună comunicare cu publicul şi campanii de antrenare în vederea angajării 
populației locale. 

18. Alocarea unei perioade mai mari de timp şi a unui număr mai mare de resurse pentru 
procedurile de amplasare a gropilor de deşeuri. Bunele practici sugerează importanța consultărilor 
referitoare la amplasarea gropilor de deşeuri întemeiate pe evaluări tehnice solide în cadrul unui 
proces iterativ care integrează participarea publicului în fiecare etapă. Studiile tehnice ar trebui 
efectuate într-o anumită ordine şi ar trebui să evalueze opțiunile de amplasare a gropilor de deşeuri 
în combinație cu evaluări solide ale impactului asupra mediului (EIM-uri), o puternică implicare a 
publicului şi cu o analiză alternativă a locațiilor de pe lista scurtă. În cele din urmă, EIM-ul specific 
locației ar trebui corelat cu procesul de obținere a autorizației de mediu într-o manieră transparentă 
şi cu totala implicare a publicului. Acest lucru poate implica mai mult timp şi cheltuieli mai mari cu 
avansurile (up-front costs), însă astfel se asigură progresul procesului, fără inversări-surpriză. 

Operaţionalizarea planurilor naţionale de management al deşeurilor 

19. Sporirea capacităţii de implementare la nivel central. Îmbunătățirile dramatice impuse de 
țintele UE necesită o puternică mişcare de la vârf spre bază (top-down)    printr-un management 
adecvat al programului, proceduri de planificare şi mecanisme de stimulare, însă la nivel central 
lipseşte capacitatea de operaționalizare a strategiilor naționale. Ministerele centrale necesită un 
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număr de angajați suficient pentru a funcționa în mod eficient, cu planuri realiste, ținte care pot fi 
monitorizate şi termene-limită intermediare. Cu toate acestea, edificarea capacității la nivel central 
nu înseamnă revenirea la vechiul stil de planificare centrală. De exemplu, în Bulgaria, în timpul primei 
faze de implementare a planului național de management al deşeurilor, absorbția de fonduri a fost 
lentă, astfel încât în cursul celei de-a doua fazeGuvernul a optat pentru alocarea de fonduri pentru 
gropi sanitare de deşeuri regionale prin hotărâri la nivel național, iar Ministerul Mediului chiar a 
participat la selectarea locației pentru gropile de deşeuri. În timp ce acest lucru poate fi de ajutor 
municipalităților în cursul etapei de pregătire, este probabil ca lipsa sentimentului de proprietate la 
nivel local să întârzie implementarea şi să genereze probleme viitoare cu populația locală, al cărei 
sprijin va fi necesar când gropile de gunoi încep să accepte volume mai mari de deşeuri din alte 
regiuni. 

20. Consolidarea entităţilor la nivel inter-municipal pentru managementul deşeurilor la nivel 
regional. Managementul integrat al deşeurilor solide depinde de implementarea efectivă la nivel 
regional şi de coordonare. Experiența internațională demonstrează că entitățile puternice la nivel 
inter-municipal sunt de o importanță vitală pentru planificarea regională şi administrarea serviciilor. 
Ele necesită o bază solidă din punct de vedere instituțional, tehnic, financiar şi operațional şi operează 
adeseori prin intermediul unei companii publice regionale care are suficientă autonomie şi dispune 
de resurse suficiente, sub supervizarea primăriilor fondatoare. Este necesară asistență în scopul 
încheierii de acorduri ferme şi negociate la nivel inter-municipal ca ‘temelie instituțională’ a 
sistemelor regionale de management integrat al deşeurilor solide. Aceste acorduri trebuie să 
precizeze responsabilități, să distribuie riscuri şi să distribuie beneficiile între părțile semnatare. 

21. Asigurarea sprijinului pentru redactarea de proiecte. Lipsa suportului financiar, tehnic şi 
logistic pentru redactarea de proiecte stânjeneşte utilizarea fondurilor de investiții disponibile şi 
implementarea politicii existente. Programele de granturi şi de asistență tehnică ar trebui să 
accentueze acest blocaj informal. Se estimează că unitățile de la nivelul local şi inter-municipal vor 
face ca sistemele integrate de management al deşeurilor solide să fie funcționale. Aceste unități 
solicită fonduri pe bază de propuneri de proiecte pe care le elaborează şi le depun spre aprobare prin 
administratorul autorității finanțatoare; totuşi, le lipseşte capacitatea şi resursele pentru a depune 
propuneri de proiecte, pentru a comanda studii de fezabilitate şi proiecte tehnice, de a întocmi 
documentații de licitație şi contracte de bunuri, lucrări şi servicii. Noii membri ai UE care au aderat 
anterior, precum Irlanda, au utilizat finanțarea prin granturile disponibile pentru a sprijini redactarea 
de proiecte şi capitalul privat mobilizat pentru implementarea proiectului. 

Progresul către sustenabilitatea financiară şi economică pe termen mediu 

22. Creşterea cotei şi îmbunătăţirea condiţiilor aferente participării sectorului privat. 
Participarea furnizorilor privați de servicii de management al deşeurilor poate aduce beneficii 
întregului sistem. Se păstrează investiții necesare pentru sistemele SMD în cadrul bugetelor de stat, 
întreprinderile particulare pot aduce inovații şi o bună expertiză în domeniul managementului, 
acestea reduc posibilitatea patronajului politic şi fac ca furnizorul să fie direct responsabil în fața 
clienților—mai ales în situațiile în care guvernul nu oferă niciun fel de subvenții pentru furnizarea de 
servicii. Contractele redactate bine cu o distribuție adecvată a riscurilor şi pentru care se organizează 
licitații prin mecanisme transparente, pot avea de asemenea o mare contribuție la îmbunătățirea 
eficienței sistemului în ansamblu din punct de vedere al costurilor.  

23. În cazurile în care este posibil, corelarea îmbunătăţirilor la nivel de servicii cu majorarea 
tarifelor. Adeseori, guvernele optează pentru tarife scăzute pentru a asigura accesul unor grupuri cu 
venituri scăzute la servicii accesibile pe care să şi le poată permite respectivele grupuri. Cu toate 
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acestea, tarifele insuficiente nu acoperă costurile recurente şi fac ca managementul deşeurilor să fie 
mai puțin atrăgător pentru operatorii din sectorul privat sau pot reduce angajarea răspunderii în fața 
clienților. Dacă taxele rămân mici în vederea unui câştig politic pe termen scurt, furnizorul de servicii 
este dependent de grant-urile guvernamentale pentru a acoperi lacuna de finanțare sau scade 
calitatea serviciilor. În acelaşi timp, justificarea ulterioară a majorărilor de tarife este mai dificilă fără 
îmbunătățirea în paralel a calității serviciilor. Un volum mai mare de reciclare poate aduce venituri 
suplimentare pentru operatorii privați, dar în ciuda existenței unui sector vibrant de reciclare în toate 
cele patru țări, îmbunătățirea reciclării necesită o educație mai fermă şi o implicare mai puternică a 
publicului. 

24. Definirea unor limite clare ale accesibilităţii, dar şi îmbunătăţirea accesului la servicii. În 
multe țări, grupurile cu venituri mici au o cotă disproporționată de servicii ineficiente; de multe ori, 
persoanele din aceste categorii trebuie să plătească prețuri mai mari decât gospodăriile prospere. 
Gospodăriile cu venituri  mici, spre exemplu, din zonele rurale, rareori beneficiază de economii de 
scară şi de servicii în afara rețelelor, iar furnizorii individuali profită de multe ori de ei, mai ales prin 
monopolurile de zonă. Prin urmare, grupurile cu venituri mici tind să cheltuiască o cotă mai mare din 
propriul buget pentru servicii de o calitate inferioară. Autoritățile la nivel central sau regional pot 
ajuta jurisdicțiile mai sărace prin strângerea lor laolaltă pentru a negocia ca grup cu furnizori 
individuali. 

IV. Concluzie şi perspective 

25. Bulgaria, Croația, Polonia şi România au acces la sume mari din granturile acordate de UE şi 
la sprijin  din partea Instituțiilor Financiare Europene, care rămân necheltuite în cea mai mare parte. 
În ciuda asistenței financiare generoase în scopul adoptării unor strategii naționale în sectorul 
managementului deşeurilor, organizarea actuală a asistenței internaționale pare a fi deficitară în ceea 
ce priveşte abordarea unor probleme sistemice esențiale. Niciunul dintre noii membri UE nu foloseşte 
în prezent integral fondurile FEDR pentru managementul deşeurilor solide până la data țintă. Sursele 
de finanțare disponibile în prezent nu au fost utilizate sau alocate pentru a optimiza performanța pe 
sector, ci – cu câteva excepții - pentru a finanța proiecte sau redactarea de proiecte. Totuşi, ultimii 
zece ani au demonstrat că o abordare pe fiecare proiect în parte nu este adecvată pentru ca noii 
membri să realizeze o scară suficientă pentru a ajunge în raza de acțiune a țintei mobile a politicii UE 
referitoare la deşeuri. 

26. Îmbunătățirile performanței sectorului de management al deşeurilor solide ar necesita o 
abordare mai sistemică a sectorului comparativ cu abordările anterioare. Intervențiile la nivel de 
sector în fiecare țară necesită soluții personalizate care corespund problemelor identificate în 
prezentul raport, dar şi o echilibrare a capacității specifice de implementare. Ţările membre UE vor 
trebui în scurt timp să inițieze elaborarea de Programe Operaționale pentru noua perioadă de 
finanțare din fonduri structurale (2014-2020). Rezultatele acestui proces vor defini dacă resursele 
disponibile din granturi UE vor fi utilizate pe scară largă şi într-un mod durabil din punct de vedere 
economic şi financiar. Constatările din prezentul raport ar putea fi foarte oportune pentru a susține 
acest proces. 
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I. INTRODUCERE 

1. Politicile şi asistența prin granturi a Uniunii Europene (UE) au fost principalele motoare ale 
transformării managementului deşeurilor solide municipale din noile state membre ale UE şi din țările 
candidate; şi reducerea impacturilor de mediu ale producerii de deşeuri va continua să fie o prioritate 
a politicii de mediu a UE. Directivele succesive cu privire la managementul deşeurilor solide au întărit 
normele şi liniile directoare de implementare de către membrii UE; dar mulți membri noi ai UE se 
confruntă acum cu provocarea de a se situa în urma țintelor ambițioase de conformitate. 

2. Banca Mondială are un bogat portofoliu de activități pentru a sprijini dezvoltarea în sectorul 
de management al deşeurilor solide, inclusiv în regiunea Europa şi Asia Centrală (ECA). Totuşi, având 
în vedere finanțarea prin subvenții şi opțiunile alternative de finanțare disponibile, Banca Mondială a 
avut în ultimii ani prea puține sau chiar nici un angajament în acest sector în noile state membre ale 
UE şi în țările candidate. Obiectivul acestui studiu este de a reconsidera dacă această poziție este 
justificată şi dacă - având în vedere provocările de a dezvolta sectorul în conformitate cu “acquis-ul 
comunitar” al UE – ar exista o nevoie şi oportunitate pentru Banca Mondială de a se reangaja în 
sector.  

3. Pe acest fundal, acest raport analizează progresele din implementarea strategiilor de 
management al deşeurilor solide în Bulgaria, Croația, Polonia şi România şi identifică neajunsurile 
majore în sensul îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene (UE) din “acquis-ul comunitar”. Capitolul II 
descrie cadrul şi mediul potențator din UE ca forța motrice a reformei în țările selectate. Capitolul III 
trece în revistă cum cele patru țări au transpus agenda UE mai amplă în sistemele lor naționale, şi 
trece în revistă progresele din atingerea țintelor şi absorbția fondurilor UE. Capitolul IV analizează 
rezultatele acestui proces de adaptare şi identifică neajunsurile majore care afectează performanța 
din sector. Capitolul V discută cum ar putea Banca Mondială să ajute la abordarea acestor neajunsuri 
– prin angajament direct în țară şi dialog intensificat cu Comisia. 

4. Datele, analiza, şi constatările acestui raport se bazează pe studiul literaturii în domeniu şi 
ample discuții cu reprezentanții autorităților naționale şi locale din sector din cele patru țări şi întâlniri 
cu reprezentanții Comisiei Europene (vezi Anexa 1). 
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II. POLITICA UE DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR: MEDIUL 
POTENŢATOR ŞI FORŢA MOTRICE A REFORMEI 

5. Politicile Uniunii Europene (UE) sunt principalele forțe motrice politicilor de management al 
deşeurilor solide din Statele Membre şi alocarea de finanțări substanțiale prin subvenții pentru 
implementarea acestor politici are o deosebită importanță în noile state membre, țările candidate, şi 
potențialele candidate. Comisia Europeană este însărcinată cu misiunea de a stabili ținte şi standarde 
de mediu clare pentru Statele Membre şi de a monitoriza dacă acestea adoptă şi pun în aplicare 
directivele UE. Politica UE de management al deşeurilor impune abordări sistematice pe termen lung, 
inclusiv investițiile într-un sistem regional de colectare, reciclare, şi eliminare a deşeurilor, şi 
închiderea gropilor de deşeuri şi incineratoarelor neconforme. Acest capitol prezintă o imagine de 
ansamblu a acestor politici şi a instrumentelor de constituire. Se acordă o atenție specială celor patru 
țări supuse studiului, Bulgaria, Polonia, România şi Croația. 

A. Cadrul politic şi Directivele relevante ale UE  

Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu 2002-2012 

6. Dezvoltarea legislației de mediu a Uniunii Europene, în special în domeniul managementului 
deşeurilor, este un proces dinamic care continuă de peste 30 de ani. Al 6-lea Program de Acțiune 
pentru Mediu

2 
(PAM) stabileşte principiile de bază şi țintele politicii de mediu ale Comunității până în 

anul 2012 şi specifică măsurile de luat. 

7. Principalul scop al celui de-al 6
lea

 PAM este de a asigura conformitatea creşterii economice 
cu limitările aplicate consumului de resurse naturale şi sustenabile din punct de vedere al 
minimalizării producerii de deşeuri. PAM impune o reducere generală a cantităților de deşeuri 
generate prin ameliorarea activităților de prevenire a deşeurilor, o mai bună utilizare a resurselor şi 
tranziția către un consum şi caracteristici de producție mai durabile. În domeniul prevenirii deşeurilor, 
cel de-al 6

lea 
PAM identifică creşterea cantității de deşeuri generate ca o provocare majoră. 

Construcția de facilități de tratare a deşeurilor necesită suprafețe mai mari de teren şi activitățile de 
management al deşeurilor contribuie şi ele la poluarea aerului, apei şi solului. Pentru producerea de 
deşeuri pe viitor, PAM urmăreşte să atingă următoarele obiective: 

(i) Deşeurile generate să prezinte un minim de proprietăți periclitante şi să constituie un 
risc limitat pentru sănătatea umană şi mediu;  

(ii) Realizarea unei reduceri generale semnificative a volumelor de deşeuri generate prin 
inițiative de prevenire a deşeurilor;  

(iii) Încurajarea reutilizării deşeurilor care sunt încă generate; 

(iv) Cantitățile de deşeuri care necesită o eliminare finală să fie reduse la minimul absolut 
şi deşeurile să fie eliminate în siguranță;  

(v) Deşeurile să fie tratate la una din cele mai apropiate facilități adecvate fără a afecta 
eficiența operațiunilor de tratare. 

                                                 
2 Al 6-lea Program de Acțiune de Mediu “Viitorul nostru, alegerea noastră”. 
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8. In conformitate cu țintele şi strategia generală de prevenire a deşeurilor şi mărire a 
capacității de reciclare, o reducere considerabilă este necesară pentru deşeurile rămase care trebuie 
trimise la eliminare finală. De asemenea, cantitățile de deşeuri periculoase generate trebuie 
minimizate.  

Directivele relevante ale UE  

9. Diferite directive ale UE stabilesc cadrul legal al managementului deşeurilor solide şi oferă 
elementele specifice şi cadrul temporal de implementare

3
. Cele mai relevante directive din domeniul 

deşeurilor solide sunt Directiva Cadru cu privire la Deşeuri (2008/98/EC), Directiva Gropilor de 
Deşeuri Ecologice (1999/31/EC), şi Directiva cu privire la Incinerarea Deşeurilor (2000/76/EC). 
Directive suplimentare din Directiva Cadru specifică şi mai în detaliu fluxurile specifice de deşeuri. Nu 
există însă nici o directivă dedicată numai managementului deșeurilor, deși există dispoziții generale 
în acest domeniu care sunt aplicabile deșeurilor municipale. De asemenea, aproape toate directivele 
în domeniul deșeurilor fac referință la deșeuri municipale (de exemplu, deșeuri menajere). 

10. Legislaţia Cadru. Directiva Cadru cu privire la Deşeuri (WFD) oferă principii directoare care 
trasează regulile şi cerințele ce trebuie îndeplinite de către toate statele membre în domeniul 
managementului deşeurilor solide. Implementarea unor astfel de cerințe variază pe țări; există un 
orizont pe termen mai scurt pentru țările mai avansate cum este Polonia şi unul mai îndepărtat 
pentru România, Bulgaria, şi candidata la UE Croația.  

11. Comunitatea a adoptat o versiune simplificată a WFD în octombrie 2008. O modificare de 
substanță introdusă în noua WFD se referă la măsuri de promovare a  reutilizării şi reciclării 
deşeurilor. WFD revizuită actualizează legislația UE cu privire la deşeuri abrogând WFD (2006/12/EC), 
directiva cu privire la deşeurile periculoase (91/689/EEC) şi o parte a directivei cu privire la uleiurile 
uzate (75/439/EEC). Directivele fundamentale care stabilesc cerințele pentru managementul 
deşeurilor în baza Legislației Cadru nu au fost revizuite. Acestea disting între (i) tratarea deşeurilor; şi 
(ii) fluxul de deşeuri şi sunt Directiva Gropilor de Deşeuri Ecologice şi Directiva cu privire la 
Incinerarea Deşeurilor. Standardele de reciclare sunt abordate ca parte a Strategiei de Reciclare a UE. 
Aceasta din urmă nu este o directivă ci o Comunicare, deci nu prezintă vreo obligație legală de 
aplicare de către Statele Membre (vezi Figura 1): 

(i) Directiva Gropilor de Deşeuri Ecologice stabileşte cerințe stricte pentru gropile de 
deşeuri ecologice spre a se preveni şi reduce efectele negative asupra mediului. 
Directiva specifică măsuri pentru colectarea levigatului, managementul gazelor din 
groapa de deşeuri ecologice şi protecția apelor freatice. Printre alte cerințe, Directiva 
Gropilor de Deşeuri Ecologice afirmă că deşeurile trebuie să fie tratate înainte de a fi 
depuse la groapa de deşeuri ecologice şi că deşeurile biodegradabile care merg la 
gropile de deşeuri ecologice trebuie reduse treptat la 35% din nivelurile totale de 
deşeurile biodegradabile municipale produse în 1995 (vezi Tabelul 1). 

(ii) Directiva cu privire la Incinerarea Deşeurilor urmăreşte să prevină sau să reducă 
efectele negative asupra mediului cauzate de incinerarea sau co-incinerarea de 
deşeuri pe cât mai mult posibil. În special, Directiva caută să reducă poluarea cauzată 
de emisiile în aer, sol, ape de suprafață şi ape freatice, şi deci să reducă riscurile pe 
care acestea le presupun pentru sănătatea umană. Acest lucru trebuie realizat prin 

                                                 
3
 Directivele UE sunt norme legislative care trebuie transpuse în legislația națională de către Statele Membre. 
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aplicarea de condiții operaționale, cerințe tehnice, şi valori limită ale emisiilor pentru 
instalațiile de incinerare a deşeurilor şi co-incinerare din Comunitate. 

(iii) În Strategia de Reciclare, reutilizarea şi reciclarea sunt considerate unelte importante 
în reducerea impacturilor de mediu şi consumul de resurse valoroase. Strategia UE de 
Prevenire şi Reciclare a Deşeurilor, COM (2005) 666, defineşte obiectivele ca 
‘limitarea deşeurilor, şi promovarea reutilizării, reciclării şi recuperării deşeurilor’. 
Recentele ținte de reciclare a deşeurilor municipale şi din construcții şi demolări au 
fost încorporate în revizuirea din 2008 a Directivei Cadru a UE cu privire la Deşeuri, 
care cere ca până în 2020, cel puțin 50 procente din materialele cum sunt sticla, 
metalul, plasticul şi sticla din gospodării şi posibil alte surse să fie recuperate pentru 
reutilizare şi reciclare (vezi Tabelul 1). Pentru deşeurile din construcții şi demolare, 
ținta este o reducere cu 70 de procente pentru acelaşi an. În afara acestor ținte 
generale, WFD nu include ținte pentru materiale individuale în deşeurile menajere. 
WFD se referă la directive separate de reglementare a minimizării deşeurilor printre 
unele categorii de deşeuri cum sunt deşeurile de ambalaje şi vehiculele casabile. 

 

Figura 1: Privire de ansamblu asupra Legislaţiei UE cu privire la Deşeuri 
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Ţinte în Managementul Deşeurilor Solide  

12. În WFD, deşeurile sunt definite ca “orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă 
sau i se cere să-l arunce, şi managementul deşeurilor ca fiind colectarea, transportul, recuperarea şi 
eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operațiuni şi întreținerea ulterioară a locurilor 
de eliminare”. Un accent major se pune pe prevenirea deşeurilor şi următoarea ierarhie a deşeurilor 
este încurajată: 

a) prevenirea 
b) prepararea pentru reutilizare 
c) reciclarea 
d) alte recuperări (de ex. recuperarea energiei prin incinerare) 
e) eliminarea 

13. Costurile managementului deşeurilor trebuie suportate de către producătorul de deşeuri 
(sau deținătorul actual sau precedent al deşeurilor), conform cu principiul poluatorul plăteşte, şi 
Statele Membre trebuie să aibă în funcțiune cadrul instituțional adecvat spre a garanta ca deşeurile 
să fie tratate de către producătorul de deşeuri (sau de deținător), sau de către un distribuitor angajat 
sau dealer.  

14. Conform cu principiile auto-suficienței şi proximității, o rețea de facilități de eliminare 
trebuie creată în întreaga țară, spre a servi toate comunitățile şi nevoile lor respective de 
management al deşeurilor. Mai mult, se cere fiecărei țări să aibă un plan de management al 
deşeurilor, şi se aşteaptă să stabilească programe de prevenire a deşeurilor cel târziu patru ani după 
intrarea în vigoare a Directivei. Programele de prevenire a producerii deşeurilor pot fi o parte a 
planului de management al deşeurilor sau pot funcționa separat.  

15. În cadrul Statelor Membre, autoritățile competente desemnate sunt însărcinate să 
inspecteze periodic unitățile sau întreprinderile implicate în managementul deşeurilor, şi acestea din 
urmă sunt obligate să mențină înregistrări cu privire la cantitatea, natura, originea, şi tratamentul 
deşeurilor. 

16. Ţintele de management al deşeurilor solide stabilite în Legislația Cadru a UE cu privire la 
Deşeuri acoperă gropile de deşeuri ecologice, vehiculele casabile, deşeurile din echipamente electrice 
şi electronice, baterii şi ambalaje. 

17. Ţintele de reciclare. Până în 2020, Statele Membre trebuie să reutilizeze sau să recicleze 50 
de procente din totalul greutății de categorii specificate de deşeuri menajere (şi posibil de alte origini 
cu un flux de deşeuri similar) şi să refolosească, să recicleze, sau să recupereze 70 de procente (ca 
greutate) din deşeurile nepericuloase din construcții şi demolări.  

18. Deşi țintele de minimizare a producerii deşeurilor nu sunt incluse în WFD, Statele Membre 
trebuie să stabilească programe de prevenire a producerii deşeurilor nu mai târziu de 2013, la cinci 
ani de la intrarea în vigoare a WFD revizuită.  
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Tabelul 1: Ţinte majore pentru reducerea şi reciclarea deşeurilor conform  

legislaţiei UE cu privire la deşeuri 

 recuperare minimă reciclare minimă rată de colectare  

Ambalaje 2008 60%  55%-80%  
(rate specifice materiale)  

 

Automobile 2006 85% 80%  

2015 95%  85%  100%  

Electronice 2006 70%  50%  min 4 kg pe locuitor pe an  

Baterii 2010 50% - 75% (eficiență)  

2016  45% 

Pneuri 2006 0 depunere la groapa de deşeuri ecologice a pneurilor  

Deşeuri municipale 
biodegradabile 

2010 reducerea depunerii la groapa de deşeuri ecologice 75% din nivelul pe 1995  

2013  reducerea depunerii la groapa de deşeuri ecologice 50% din nivelul pe 1995  

2020  reducerea depunerii la groapa de deşeuri ecologice 35% din nivelul pe 1995 

Deşeuri menajere 2020 50% reciclare 

Gropile de deşeuri 
ecologice 

2009 Conformitate cu cerințele legale a gropilor de deşeuri ecologice existente 

Sursa: Bazat pe prezentarea “Managementul Deşeurilor Municipale în UE. DG Mediu, Comisia Europeană” la workshopul Băncii 
Mondiale din Bruxelles, mai 2009; revizii proprii. 

B. Rolul Comisiei Europene în finanţarea politicilor SWM (SMD) 

19. Finanțarea pentru proiectele de SWM (SMD) este disponibilă din surse diferite, dar cele mai 
importante sunt două Direcții Generale (DG – Direction Générale) de la Comisia Europeană (CE): DG 
Politică Regională şi DG Extindere. Un total de 277 miliarde EUR în Fonduri Structurale şi 70 miliarde 
EUR din Fondul de Coeziune sunt la dispoziția Statelor Membre pe perioada de planificare 2007-2013. 
2,45 miliarde EUR de subvenții UE s-au alocat pentru investiții în Managementul Deşeurilor în 
Bulgaria, Polonia şi România (vezi Tabelul 2). Scopul Fondurilor Structurale este de a acoperi 
discrepanța de dezvoltare dintre regiuni, în sprijinul acelora cu PIB/cap de locuitor mai mic de 75 
procente din media UE şi mediile europene. Fondurile de Coeziune sunt pentru proiecte de mediu şi 
transport în țări cu PIB/cap de locuitor sub 90 procente din media UE (noile state membre, Grecia, şi 
Portugalia). Fondurile de Coeziune de mediu se folosesc în principal pentru alimentarea cu apă 
potabilă, tratarea apelor reziduale, şi eliminarea deşeurilor solide.  

20. Fondurile Structurale au două componente majore: Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), şi Fondul Social European (FSE). FEDR este principalul fond pentru proiecte de SWM 
(SMD) deoarece susține programe de ameliorare a dezvoltării regionale, schimbărilor economice, şi 
competitivității prin Programe Operaționale la nivel regional (OP) care reflectă priorități de investiții 
regionale.  

21. PO regionale au o anume flexibilitate, dar prioritățile lor trebuie să se alinieze cu prioritățile 
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, şi să fie aprobate de Comisie înainte de implementare. În 
state, prioritățile OP regionale tind să fie unitare pe regiuni, dar proiectarea OP şi rezultatele 
aşteptate variază substanțial între țări. De exemplu, în Bulgaria şi România, Axa Prioritară 2 de OP de 
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mediu oferă finanțare pentru Proiecte SWM (SMD); în Polonia, finanțarea SWM (SMD) este asigurată 
prin Axa Prioritară 2 a OP de Infrastructură şi Mediu.   

22. Pentru Croația, Instrumentul de Asistență Preaderare (IPA) poate fi folosit ca unealtă flexibilă 
de finanțare şi obținere a sprijinului tehnic în proiecte SWM (SMD). În IPA 2007-09 pentru Croația, 26 
milioane EUR s-au alocat pentru Managementul Deşeurilor.  

23. În plus față de plățile directe de fonduri, UE are o serie de programe pentru a oferi sprijin 
indirect pentru proiecte SWM (SMD), cum sunt Asistența Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în 
Regiunile Europene (JASPERS). Fondurile JASPERS, disponibile pentru pregătirea proiectelor, ajută 
noile state membre să accelereze procesul de aprobare pentru proiectele pregătite în perioada de 
planificare 2007-2013. Scopul este să se amelioreze cantitatea şi calitatea proiectelor ce urmează a fi 
prezentate pentru finanțare prin subvenții în cadrul Fondurilor Structurale şi de Coeziune. JASPERS 
este administrat de Banca Europeană de Investiții (BEI) şi co-sponsorizate de Comisia Europeană, 
Banca Europeană de Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), şi Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); are 
în vedere proiecte mari cu finanțare UE; cerința minimă de finanțare pentru proiectele de mediu este 
de 50 milioane EUR. 

24. BEI este de asemenea o importantă sursă de finanțare pentru proiecte SWM (SMD). BEI este 
Banca de Investiții a Uniunii Europene, dar ea operează de asemenea în afara UE, cu focalizare 
specială pe țările candidate şi potențial candidate şi regiunile învecinate cu UE. BERD de asemenea 
joacă un rol activ în finanțarea de proiecte SWM (SMD). Pentru o imagine de ansamblu, vezi Tabelul 
3. 
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Tabelul 2: Alocarea Finanţărilor SWM (SMD) pentru Ţările Selectate 

Ţara Total subvenţii UE 
Finanţare Mediu 

(TOTAL) 
Finanţare Mediu 

(subvenţii UE) 

Finanţare 
Managementul 

Deşeurilor (TOTAL) 

Finanţare 
Managementul 

Deşeurilor (Subvenţii 
UE) 

Tip de finanţare UE 

 
România 

 
€19.6 miliarde (2007-
2013) 

 
€5.6 miliarde (2007-
2013) 

 
€4.5 miliarde (2007-
2013); (14.29% din 
total Subvenții UE) 

 
€1.17 miliarde (2007-
2013) 

 
€0.93 miliarde (2007-2013) 
2.95% din total Subvenții 
UE; 20.67% din finanțarea 
UE pentru Mediu;  
80% din total Finanțare 
SWM (SMD) 
 

 
FEDR 2007-2013 – Program 
Operațional Mediu - Axa Prioritară 2: 
Dezvoltarea de Sisteme Integrate de 
Management al Deşeurilor  şi 
Reabilitarea Siturilor Poluate Istoric 

Bulgaria €6.7 miliarde (2007-
2013) 

€1.8 miliarde (2007-
2013) 

€1.46 miliarde (2007-
2013); (11.41% din 
total Subvenții UE) 

€0.36 miliarde (2007-
2013) 

€0.31 miliarde (2007-2013) 
2.42% din total Subvenții 
UE; 21.23% din finanțarea 
UE pentru Mediu;  
85% din total Finanțare 
SWM (SMD) 
 

FEDR 2007-2013 - Program 
Operațional Mediu - Axa Prioritară 2: 
Ameliorarea şi Dezvoltarea 
Tratamentului Deşeurilor 

Polonia €67.2 miliarde (2007-
2013) 

€37.6 miliarde (2007-
2013) (Infrastructură şi 
Mediu); €6.13 miliarde 
(numai Mediu) 

€27.9 miliarde (2007-
2013) (Infrastructură şi 
Mediu)  
(41.52% din total 
Subvenții UE);  
 
€4.84 miliarde (numai 
Mediu)  
(7.2% din total 
Subvenții UE) 
 

€1.19 miliarde (2007-
2013) 

€1.02miliarde (2007-2013) 
1.80% din total Subvenții 
UE; 4.34% din finanțarea 
UE pentru Infrastructură şi 
Mediu;  
25.0% din finanțarea UE 
pentru Mediu;  
85% din total Finanțare 
SWM (SMD) 

Fondul de Coeziune 2007-2013 - 
Program Operațional Infrastructură 
şi Mediu - Axa Prioritară 2: 
Managementul Deşeurilor şi 
Protecția Pământului 

Croația €0.9 miliarde (2007-
2012); €0.4 miliarde 
(2007-2009) 

€0.071 miliarde (2007-
2009) 

€0.053 miliarde (2007-
2009);  
(13.25% din total 
Subvenții UE) 

€0.035 miliarde 
(2007-2009) 

€0.026 miliarde (2007-
2009) 6.5% din total 
Subvenții UE; 49.06% din 
finanțarea UE pentru 
Mediu;  
75% din total Finanțare 
SWM (SMD) 

IPA 2007-2009 - Mediu Program 
Operațional - Axa Prioritară 1: 
Dezvoltarea infrastructurii de 
Management al Deşeurilor pentru 
stabilirea unui sistem integrat de 
Management al Deşeurilor în Croația  

 
Surse: SOP-ENV 2007-2013 România (2007); SOP-ENV 2007-2013 Bulgaria (2007); SOP - Infrastructură şi Mediu 2007-2013 Polonia (2007); SOP-ENV 2007-2009 Croația (2007) 
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Tabelul 3: Proiect SWM (SMD) Finanţat de Instituţii Financiare Europene  

Denumirea proiectului Ţara Descriere Anul semnării 
Suma contractată 

(Euro) 

BEI 

Proiect Deşeuri Municipale Sofia  Bulgaria Crearea unui sistem integrat pentru tratamentul Deşeurilor solide 
municipale generate în municipiul Sofia  

2010 50.000.000 

Fondul Național Protecție a Mediului 
(apă, Canalizare, Deşeuri solide) 

Polonia Investiții în infrastructura de apă şi salubritate 2009 120.653.459 

CNSR Facilitate de co-finanțare (Apă, 
Canalizare, Deşeuri solide) 

România Cofinanțarea Programelor Operaționale de sector în domeniile 
mediu, competitivitate economică  şi transport 
 

2008 250.000.000 

Infrastructura municipală de mediu România Investiții municipale în *infrastructura de+ apă, salubritate şi 
management al deşeurilor solide 
 

2008 31.101.415 

Infrastructura municipală de mediu România Investiții municipale în *infrastructura de+ apă, salubritate şi 
management al deşeurilor solide 
 

2007 12.223.500 

BERD 

Managementul deşeurilor solide Zagreb Croația Executarea a două gropi de deşeuri ecologice 2003 17.100.000 

Managementul deşeurilor solide Zagreb Croația Executarea a două gropi de deşeuri ecologice 1998 23.974.000 

Infrastructură municipală 
multisectorială Wroclaw  

Polonia Modernizarea stației de stat de epurare a apei potabile şi rețelei 
de canalizare şi ameliorarea gropii ecologice pentru deşeuri solide 

2000 5.460.000 

Deşeuri solide regionale județul Argeş România Crearea unei noi gropi de deşeuri ecologice şi ameliorarea 
facilităților de colectare a deşeurilor 

2006 6.125.000 

Managementul deşeurilor solide Bacău România Crearea unei noi gropi de deşeuri ecologice şi ameliorarea 
facilităților de colectare a deşeurilor 

2006 5.000.000 

Facilitate de împrumut de mediu 
municipal 

România Oferirea de cofinanțare pentru investiții finanțate de UE-ISPA în 
sectoarele de apă, ape reziduale şi managementul deşeurilor 
solide 

2000 130.000.000 

Sursa: BEI şi BERD 
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C. Implementarea în Statele Membre:  Planurile Operaţionale Sectoriale 

Implementarea directivelor UE în Statele Membre în mod individual 

25. Directivele UE urmăresc stabilirea unei direcții de acțiune pentru Statele Membre fără a 
prescrie mijloacele şi Statele Membre decid cum să le transpună pe acestea în legislația națională. 
Dacă Statele Membre nu transpun directivele UE în legislația națională, Comisia trebuie să inițieze 
acțiuni judiciare la Curtea Europeană de Justiție. Dacă o directivă UE nu este adoptată în legislația 
națională, sau dacă o astfel de adopție este incompletă sau tardivă, cetățenii pot totuşi să invoce 
Directiva în procese din instanțele lor naționale. 

26. Directivele obligă Statele Membre, şi majoritatea directivelor au fost adresate tuturor 
Statelor Membre, cu excepția acelora legate de Politica Agricolă Comună. După ce UE adoptă 
directive, Statele Membre avute în vedere au un interval de timp pentru a transpune aceste directive 
în legislația națională. Uneori legislația națională din Statele Membre deja este conformă cu Directiva, 
dar cel mai adesea Statele Membre trebuie să-şi schimbe legile, şi să alinieze directivele şi legislația 
națională printr-un proces numit transpunere. Dacă Statele Membre nu transpun directivele UE în 
legislaţia naţională, sau emit noi legi care nu sunt deplin conforme, sau nu aderă la legislația 
promulgată, Comisia Europeană poate iniția acțiuni judiciare la Curtea Europeană de Justiție.  

Programele Operaţionale Sectoriale (POS) ca planuri de tranziţie şi implementare 

27. Liniile Directoare Strategice Comunitare (CSG) stabilesc priorități generale în UE şi cadrul 
pentru folosirea Fondurilor UE, în baza căruia fiecare Stat Membru are un Cadru Național Strategic de 
Referință (CNSR) cu priorități legate de politicile naționale. În Statele Membre, Programele 
Operaționale Regionale aliniză nevoile regionale cu CNSR. 

 

Nivel Instrument de planificare 

UE Liniile Directoare Strategice Comunitare 

Național Cadrul Național Strategic de Referință din Statul Membru 

Regional Program Operațional 

 

28. Liniile Directoare Strategice Comunitare stabilesc principiile şi prioritățile de politică de 
coeziune şi sugerează cum pot folosi Regiunile Europene 308 miliarde EUR disponibile pentru 
programele de asistență naționale şi regionale în perioada 2007–2013. Prioritățile Statelor Membre 
pentru folosirea Fondurilor Structurale ale UE în perioada 2007–2013 sunt stabilite în Cadrul lor 
Național Strategic de Referință (CNSR), impus în baza noilor Reglementări pentru Fondurile 
Structurale, pentru a stabili strategia la nivel înalt pentru Programele Operaționale Sectoriale sau 
regionale. CNSR trece în revistă punctele forte şi punctele slabe economice regionale, şi specifică 
prioritățile de cheltuieli pentru viitoarele Fonduri Structurale.  

29. Program Operaţional. Un Program Operațional (OP) stabileşte prioritățile regionale sau 
sectoriale pentru predarea Fondurilor Structurale UE, şi trebuie să fie în concordanță cu CNSR din 
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Statele Membre. Fiecare Regiune UE are un OP care trebuie să fie adoptat de Comisie înainte de 
implementare. OP-urile sunt de asemenea elaborate pentru sectoare prioritare în fiecare Stat 
Membru. De exemplu, Bulgaria are şapte OP-uri sectoriale (SOP): Transport, Mediu, Competitivitate, 
Regional, Dezvoltare Resurse Umane, Capacitate Administrativă şi Asistență Tehnică, dezvoltate în 
baza CNSR pentru 2007-2013. Fiecare SOP listează prioritățile sau Axele Prioritare pentru investiții. 

30. În general, OP Sectorial pentru Mediu, de asemenea numite şi OP-Mediu sunt documente de 
program principale ale Statelor Membre pentru implementarea politicii naționale de mediu, şi în mod 
tipic, ‘managementul deşeurilor solide şi tratarea deşeurilor’ este o Axă Prioritară, cu excepția 
Poloniei, unde Managementul Deşeurilor este o Axă Prioritară în baza Programului Operațional 
“Infrastructură şi Mediu.” În cadrul unui OP Sectorial, Domeniile Prioritare pot fi finanțate de un 
singur fond, cum este Fondul de Coeziune, sau fonduri combinate, cum sunt FEDR, Fondul de 
Coeziune, Fondurile Naționale, şi fondurile de la IFI pot finanța investiții prioritare. Progresele 
implementării sunt măsurate prin indicatoarele de rezultate şi randament. 

31. Strategia, obiectivele, prioritățile, finanțarea şi cadrul de implementare al Programului 
Operațional se bazează pe compararea unei analize sectoriale de POS Mediu, inclusiv o analiză SWOT 
cu disparitățile dintre mediile naționale şi UE pentru indicatorii de mediu fundamentali.  
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III. STRATEGIILE NAŢIONALE ŞI PROBLEMELE DE IMPLEMENTARE 

32. Bulgaria, Croaţia, Polonia şi România au redactat strategii naţionale de Management al 
Deşeurilor. Majoritatea strategiilor includ linii directoare de politică ale guvernului central dezvoltate 
de Ministerul Mediului (MM). Toate strategiile includ abordări cuprinzătoare care transpun politicile 
UE cu privire la managementul deşeurilor solide în abordări naționale şi linii directoare fundamentale 
ale UE adoptată - poluatorul plăteşte, reducerea şi reciclarea prioritară a deşeurilor, şi abordări 
regionale ale managementului integrat al deşeurilor solide. 

33. Bugetul UE a angajat 2,5 miliarde EUR (2009-2013) ca subvenţii de implementare a  
strategiilor naţionale de Management al Deşeurilor. În ciuda disponibilității unor asemenea sume 
mari provenind din granturi (vezi Tabelul 2), implementarea managementului deşeurilor solide este în 
urma majorității celorlalte OP-uri din domenii prioritare ale mediului din trei din cele patru țări. 
Primele termene limită de SWM (SMD) care fuseseră incluse în tratatele de aderare sunt iminente, 
țintele sunt ratate, şi există amenințări cu proceduri de nerespectare, sau în unele cazuri, acestea au 
şi început.

4
 Acest capitol examinează fiecare din cele patru țări,în timp ce următorul capitol analizează 

probleme care contribuie la întârzieri pe baze comparative multinaționale.  

A. România 

Context 

34. România a intrat în UE la 1 ianuarie 2007. Cerințele de aderare pentru Reglementările de 
Mediu legate de Managementul Deşeurilor includeau prevederea ca până în 2015, în etape, 150 gropi 
municipale de deşeuri ecologice şi 1.500 gropi de gunoi ilegale să fie închise, şi că trebuie 
implementate 30 sisteme naționale integrate de management al deşeurilor solide. Legislația şi 
standardele UE pentru Managementul Deşeurilor au fost transpuse în legislația națională cu unele 
perioade de tranziție pentru deplina conformitate: 2017 pentru gropile municipale de deşeuri 
ecologice

5
; 2009 pentru gropi de gunoi ilegale

6
 şi stocarea temporară a deşeurilor industriale 

periculoase; şi 2013 pentru deşeurile industriale nepericuloase. În 2005, România a  generat cam 8,0 
milioane tone de Deşeuri Municipale (cam 450 kg/ persoană); majoritatea au fost aruncate în 234 
gropi municipale de deşeuri neconforme şi 2.700 gropi de gunoi ilegale; nimic din acestea nu a fost 
incinerat şi mai puțin de 2,0 procente au fost reciclate. Cam 90 procente din locuitorii urbani au avut 
acces la servicii organizate de management al deşeurilor solide, dar numai 6,5 procente din locuitorii 
rurali.  

Aranjamente instituţionale 

35. România se bazează pe agenții la trei niveluri pentru managementul deşeurilor: Ministerul 
Mediului (MM) şi Ministerul Administrației şi Internelor (MAI); Consiliile Județene şi municipalitățile, 
care trebuie să garanteze că toate gropile neconforme de deşeuri ecologice şi cele ilegale sunt 
închise, gropile municipale de deşeuri existente sunt reabilitate sau extinse, şi că noi gropi de deşeuri 
ecologice sunt construite acolo unde sunt necesare. Opt Agenții Regionale de Protecție a Mediului 
(EPA regionale) redactează Planuri Regionale de Management al Deşeurilor; Consiliile Județene 

                                                 
4
  Cum ar fi închiderea gropilor de deşeuri neconforme 

5
  Gropile de deşeuri individuale municipale au termene individualizate  

6
  Gropile de gunoi ilegale pot fi închise mai târziu, dar trebuie scoase din uz  



13 

 

redactează planul de management al deşeurilor la nivel de județe. Asociațiile regionale care cuprind 
municipalitățile şi Consiliul Județean sunt responsabile pentru administrarea facilităților de eliminare 
finală şi a stațiilor de transfer. Această funcție este delegată Consiliului Județean, inclusiv 
contractarea de investiții şi operațiuni. În oraşele mici şi zonele rurale, unde infrastructura de 
management al deşeurilor solide este greu de susținut, Consiliul Județean poate de asemenea realiza 
achizițiile publice şi alte funcții administrative. Gropile de deşeuri ecologice mai mari de pe lângă 
zonele urbane mai mari colectează deşeurile produse în întreaga țară; şi stațiile de transfer de pe 
lângă marile centre urbane colectează deşeurile generate în regiunile înconjurătoare.  

36. Serviciile de management al deşeurilor solide pot fi prestate de către primării, operatori 
privați, sau parteneriate public private. Autoritățile locale sunt mandatate legal spre a organiza 
colectarea şi transportul deşeurilor, care se pot realiza de către o singură companie de salubritate în 
micile oraşe, sau de către mai multe companii în oraşele mai mari. În majoritatea zonelor rurale 
totuşi, prestarea de servicii este majoritar inadecvată dacă nu se află pe lângă un centru urban. MAI, 
prin Consiliile Județene, asigură că majoritatea locuitorilor sau a producătorilor municipali de deşeuri 
sunt conectați la infrastructura regională de management al deşeurilor solide. MM stabileşte un 
sistem pentru monitorizarea operațiunilor de management al Deşeurilor Municipale conform cu 
cerințele de raportare ale UE, şi este obligat să efectueze inspecții anuale ale serviciilor sanitare. 
Datele sunt colectate de către operatorii gropii de deşeuri ecologice, procesate şi stocate de către 
Institutul Național de Statistică (INS), şi analizate de Asociația Română pentru Managementul 
Deşeurilor Solide (ARS). Unele date sunt publicate în rapoarte ale MM sau ARS, sau publicațiile INS. 

37. MM colaborează cu MAI, administrațiile locale, asociațiilor profesionale, şi ONG-uri spre a 
elabora planuri de comunicare şi educare la toate nivelele, folosind mass-media, publicarea pe web, 
auditurile, şi campanile de informare publice şi activitățile de conştientizare.  

Strategia Naţională 

38. Managementul deşeurilor solide este considerat a fi cea mai presantă problemă de mediu a 
României. MM a creat un Plan Național de management al deşeurilor cu responsabilități şi ținte 
specifice. Fiecare județ are un sistem SWM (SMD) integrat şi Consiliile Județene vor crea planuri 
pentru managementul Deşeurilor Municipale. Conform unei astfel de strategii, cam 57 gropi de 
deşeuri ecologice conforme UE, spre a servi o medie de 400.000 persoane, sunt necesare pentru cele 
42 județe ale României, inclusiv primăria municipiului Bucureşti. Totuşi, în mai 2009, numai 18 gropi 
de deşeuri ecologice din cele 57 planificate erau conforme cu normele UE; 7 erau în construcție; 18 
identificaseră un sit; şi 12 au rămas în faza de pregătire a proiectului, în lipsa unui sit. Deoarece 
România este rămasă în urmă cu programul de construcție de drumuri, gropi de deşeuri ecologice în 
iulie 2009, țara era pe punctul de a se confrunta cu încălcări ale politicii UE pentru folosirea continuă 
ilegală a gropilor de deşeuri, cu o penalitate de 200.000 EUR pentru fiecare zi care depășea acea țintă. 
Majoritatea costurilor de penalizare trebuie suportate de către autoritățile locale cu venituri în 
numerar mici, deşi este posibilă o perioadă de grație de 1,5 ani.

7
  

Costurile de Investiţii şi Finanţarea UE  

39. Costul total estimat  al respectării normelor UE este de 1,8 miliarde EUR, conform 
Guvernului. Este vorba de circa 25-30 milioane EUR cerute pe județ pentru a aduce în conformitate şi 

                                                 
7
 Statele Membre cum sunt Polonia sau Irlanda au evitat penalizările abordând cerințele directivelor în timp ce 

procedurile de încălcare erau încă în curs. Până acum, numai Grecia a fost amendată pentru neconformitate. 
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a actualiza operațiunile de Management al Deşeurilor. Totuşi, aprecierile sunt incomplete, deoarece 
investiții adiționale mari vor trebui efectuate spre a reabilita locurile istoric poluate. 

40. Există un gol de finanțare de 0,87 miliarde EUR până la acoperirea totalului nevoilor de 
investiții. Subvențiile FEDR vor oferi numai până la 0,93 miliarde EUR în vederea executării axei 
Deşeuri Municipale din SOP-ENV. În plus, rambursarea este condiționată de contribuția locală sau 
națională a Guvernului de 20 procente din costurile proiectelor, echivalente cu 0,23 miliarde EUR. Un 
maxim de 18 procente se pot oferi prin subvenții de la Guvern; restul de 2,0 procente trebuie să fie 
acoperit de beneficiari. 

41. Nu este sigur că subvențiile FEDR pot fi integral absorbite fiindcă există prea puține proiecte 
gata de a fi finanțate din cauza slabei capacități instituționale municipale de a le redacta. Experiența 
cu programele preaderare a arătat că nivelele de capacitate de absorbție sunt sub finanțarea 
disponibilă. Strângerea de contribuții de la omologi este adesea dificilă. Harta de mai jos subliniază 
tipurile de finanțare disponibile pentru Proiecte de Managementul Deşeurilor pe județe. 

România: Tipul de Finanţare Majoră urmărită pentru Proiecte de Managementul Deşeurilor 

 

Principalele provocări 

42. România a făcut progrese semnificative în managementul deşeurilor solide, dar provocările 
rămân, în principal slaba capacitate de implementare şi administrare a proiectelor. Pe măsură ce 
economia se dezvoltă şi consumul creşte, volumele de deşeuri cresc continuu dar extinderea gropilor 
de deşeuri ecologice nu ține ritmul. Multe zone sunt lipsite de infrastructuri adecvate SWM (SMD), 
mai ales zone rurale îndepărtate, şi chiar acolo unde infrastructura există, succesul se lasă aşteptat. 
De exemplu, ratele de adoptare a reciclării casnice au fost reduse chiar în cele mai mari centre 



15 

 

urbane, deci atingerea unei ținte de reciclare a deşeurilor de 55 procente până în 2013 apare 
improbabilă din moment ce mai puțin de 5,0 procente din deşeuri vor fi reciclate în 2010. 
Ameliorarea acestui aspect va necesita o amplă conştientizare publică şi eforturi de comunicare în 
plus față de ameliorările din infrastructură. În general, atât piața de  extracție cât şi cea de vânzare de 
produse reciclabile şi compost necesită o mai mare dezvoltare. De exemplu, planurile pentru deşeuri 
la nivel de județ includ inițiative de compostare, mai ales stații de compostare în zonele urbane şi 
acumulări pentru compost în zonele rurale, dar piețele care să absoarbă acest material nu prea au 
fost create încă. 

43. In general, există o puternică voință politică pentru promovarea unor Practici SWM (SMD) 
sănătoase; Managementul Deşeurilor este printre provocările cruciale de mediu din România. Totuşi, 
cadrul instituțional trebuie încă să se maturizeze suficient spre a implementa pe deplin Strategia 
Națională de Management al Deşeurilor, în special găsirea de soluții pentru economii de proporții în 
aşezările mici rurale răspândite. Unele primării au format asociații şi au reuşit să angajeze companii 
private la prețuri rezonabile. Totuşi, majoritatea încă aruncă deşeurile în gropi de deşeuri ecologice 
neconforme. Amendamentele la contractele de servicii existente spre a include ameliorările de sistem 
necesare sunt permise numai pentru contractele de după 2007, ceea ce va fi o provocare pentru 
multe primării. 

44. Aceasta ridică problema punerii în aplicare: oamenii cărora le lipsesc lăzi de reciclare a 
deşeurilor nu pot să recicleze. În timp ce punerea în aplicare a practicilor sănătoase SWM (SMD) nu a 
fost prea energică în România, punerea în aplicare nu poate deveni mai stringentă fără 
implementarea unei infrastructuri adecvate. Totuşi, implementarea infrastructurii este lentă din 
cauza blocajelor economice, sociale şi politice. De exemplu, selectarea siturilor pentru gropile de 
deşeuri ecologice este întârziată de rezistența prelungită a comunității şi de politică. În unele 
amplasamente, procedurile de selecție au durat patru ani sau mai mult. Consiliile Județene numite pe 
criterii politice redactează planuri regionale SWM (SMD), deci primăriile aliniate cu alte partide 
politice rezistă în fața deciziilor Consiliilor. Schimbările de guvern adesea au ca efecte schimbări ale 
politicilor, şi proiectele începute de administrația precedentă sunt oprite. Aceste cicluri împiedică 
planificarea SWM (SMD) pe termen lung.  

B. Bulgaria 

Context 

45. Bulgaria a progresat în direcția întrunirii cerințelor din acquis-ul comunitar al UE, dar încă 
sunt necesare investiții substanțiale spre a fluidiza sistemul de Management al Deşeurilor pentru 
deplina conformitate. Investiții de preaderare semnificative de la bugetul de stat şi de la Programele 
UE cum este Instrumentul de Politici Structurale pentru Preaderare (ISPA) au accelerat progresul 
Bulgariei peste acela al partenerei sale de aderare, România. Totuşi, în ciuda generoasei finanțări 
structurale a UE care acoperă 85 procente din toate investițiile necesare în sectorul deşeurilor în 
perioada 2007-2013, o cofinanțare națională publică de 55 milioane EUR este încă necesară, plus 
Asistență Tehnică spre a pregăti şi monitoriza proiectele de investiții. În noiembrie 2009, un nou 
mecanism de dezvoltare a infrastructurii din Managementul Deşeurilor în baza SOP Mediu (SOP-ENV) 
a intrat în vigoare. Noul mecanism ține seama de hotărârea de Guvern din august 2009 de a oferi 
resurse financiare direct de la bugetul național pentru a închide gropile de deşeuri ecologice 
regionale neconforme şi a finanța facilități de tratament preliminar. În baza noului mecanism, 
resursele SOP-ENV se vor concentra pe construcția de sisteme regionale de Management al 
Deşeurilor; de asemenea urmăreşte introducerea  de instrumente pentru a sprijini procesul de 
pregătire a proiectelor spre a preveni pierderea de resurse financiare în baza SOP-ENV. 
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46. În 2004, 14,7 milioane tone de deşeuri au fost produse în Bulgaria; 3,7 milioane tone au fost 
Deşeuri Municipale, în scădere față de 4,0 milioane tone în 2001. Majoritatea deşeurilor au venit din 
industrie, care au crescut de la 8,2 milioane tone în 2001, la 10,5 milioane tone în 2004 – din cauza 
activității economice crescute. Totuşi, volumele de deşeuri municipale şi periculoase colectate au 
scăzut în perioada 2001-04, în ciuda extinderii serviciilor de colectare a deşeurilor la o cotă mai mare 
din populație. 

Aranjamente instituţionale 

47. Bulgaria se bazează pe şaisprezece Inspectorate Regionale de Mediu şi Asociații Municipale 
Regionale pentru managementul deşeurilor. Inspectoratele asigură că 55 de regiuni de Management 
al Deşeurilor aflate sub supravegherea lor respectă standardele de mediu. Totuşi, capacitatea limitată 
de implementare a Inspectoratelor va face dificilă închiderea celor aproximativ 200 de gropi de 
deşeuri neconforme. Asociațiile Regionale sunt formal responsabile cu administrația curentă a 
prestării de servicii de management al deşeurilor solide, inclusiv sarcini de achiziții publice şi încheieri 
de contracte, deşi în practică rolul lor este neclar. În baza noului mecanism introdus în 2009, fondurile 
pentru investiții regionale în sistemele regionale se alocă acum de către factorii de decizie la nivel 
central. 

48. Investițiile de capital sunt finanțate combinat de UE şi de Fondurile Naționale. Cofinanțarea 
se face prin alocare directă de la bugetul național sau fonduri de la Întreprinderea de Protecție a 
Mediului, un organism asociat cu Ministerul Mediului spre a colecta taxe şi a cofinanța proiecte de 
mediu. Sectorul privat din Bulgaria a început să presteze servicii considerabile de management al 
deşeurilor solide, mai ales colectare şi transport al deşeurilor în oraşele mai mari, precum şi de 
reciclare, care pare a deveni o piață activă. În timp ce sectorul privat administrează unele din gropile 
de deşeuri ecologice, majoritatea sunt operate de companii publice ale municipalității care găzduieşte 
groapa respectivă de deşeuri ecologice. Primăriile monitorizează prestările de servicii din cadrul 
jurisdicției lor şi se aşteaptă ca operatorii să raporteze regulat. Nu există nici un sistem organizat de 
înregistrare a plângerilor consumatorilor sau de primire de feedback; comunicarea în ambele sensuri 
cu consumatorul este sporadică şi variază în funcție de primărie. 

Strategia Naţională 

49. Progresul în vederea atingerii obiectivelor UE. Cadrul legal este promulgat, şi 
implementarea e în curs pe baza sistemelor de management al Deşeurilor Municipale prin facilități 
regionale de eliminare şi tratament. Au fost create asociații inter-municipale de Management 
regional al Deşeurilor, şi până în iulie 2009, 27 de gropi de deşeuri ecologice regionale sanitare 
conforme cu directivele UE au fost operaționale; până la finele anului 2009 alte şase regiuni anticipau 
că vor avea facilități de eliminare pe deplin conforme.  

50. Programul Naţional de Management al Deşeurilor (PNMD) a fost actualizat recent. 
Programul pe 2009-2013 include cea mai recentă Directivă Cadru a UE cu privire la Deşeuri 
(2008/98/EC), inclusiv țintele de reciclare indicative, şi urmăreşte conformitatea de mediu a 
sistemului de eliminare şi reducerea deşeurilor aruncate la groapa de deşeuri ecologice. PNMD 
urmăreşte deplina absorbție a fondurilor UE alocate sectorului Deşeurilor solide  în Programul 
Operațional de Mediu (OPE) 2007-2013. În baza programului actualizat, se plănuieşte construcția a 23 
gropi regionale suplimentare de deşeuri ecologice; Programul are în vedere finalizarea Sistemului de 
Management al Deşeurilor până în 2013 cu 55 gropi regionale sanitare de deşeuri ecologice.  
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51. Sectorul privat din Bulgaria a început să se angajeze în reciclare. Şase operatori de 
colectare şi reciclare domină piața națională de reciclabile. Un număr crescând de primării introduc 
facilități separate de colectare conduse de operatori privați; şi mulți contractori realizează campanii 
de conştientizare a publicului în comunități. Facilitățile de recuperare sunt limitate. Totuşi, nu sunt 
disponibile date național despre reciclare, şi există îngrijorări serioase că sectorul privat va ținti în 
principal reciclabilele de valoare mare care nu ar fi suficiente spre a se atinge țintele ambițioase de 
reciclare.  

Costul Investiţiilor şi Finanţarea UE 

52. Îndeplinirea Normelor UE în perioada 2007-2013 se apreciază că va costa 370 milioane EUR 
(20 procente din finanțarea totală SOP-ENV); UE va acoperi 85 procente din acele costuri (mai ales 
prin Fonduri Structurale); restul de 15 procente vor veni din cofinanțare națională publică. În 
perioada de aderare, negocierile între Bulgaria şi UE au arătat că Bulgaria are insuficiente resurse spre 
a implementa pe deplin directivele UE în limite de timp definite. Ca urmare, au fost stabilite perioade 
de tranziție separate pentru 10 ‘directive grele’ din Legislația Europeană de Mediu. Totuşi, nu au fost 
acordate perioade de tranziție pentru gropile municipale de deşeuri ecologice. Pentru Axa Prioritară 2 
a fost alocată relativ mai multă finanțare UE (21,3 procente din finanțarea totală UE pentru SOP-ENV), 
în timp ce sarcina pe bugetul național şi local a fost mai mică decât pentru alte Axe Prioritare (16,5 
procente din cofinanțarea națională publică totală pentru SOP-ENV). Noul mecanism alocă acum 
resurse direct de la bugetul național cu scopul de a accelera prepararea proiectelor şi implementarea 
în baza SOP-ENV. Ca rezultat, toate activitățile de închidere şi finanțare pentru pre-tratament sunt 
acum integral finanțate de la bugetul național . Toate activitățile de închidere a gropilor de gunoi 
neconforme, precum pre-tratarea sunt considerate pentru finanțare parțială prin fonduri europene. 
Odată ce resursele necesare construcției celor 23 de sisteme regionale adiționale vor fi determinate 
și/sau contractate, fondurile rămase disponibile pe această prioritară vor fi alocate total sau parțial 
pentru proiecte de închidere al gropilor municipale neconforme, prin intermediul unor licitații 
competitive. 

53. Costul total al investițiilor suportat în anii precedenți şi aşteptat în anii viitori este evidențiat 
în tabelul de mai jos. Sectorul public a avut o sarcină mai uşoară imediat după aderare, dar după 2009 
ritmul investițiilor a fost programat să se accelereze.  

 
Tabelul 4: Costul total al programului de implementare a investiţiilor 

pentru sectorul public în Bulgaria (milioane EUR) 

Sector 

Total 
costul 

investițiilor 

Costul 
investițiilor 

până în 
2005 

Costul investițiilor în perioada 2005-2009 (anual şi cumulativ) Costul 
investițiilor 
după 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

2005 - 
2009 

Total SOP-
ENV 3,367 350 343 405 396 245 274 1,663 1,353 

Deşeuri 445 53 51 52 54 29 31 216 176 

% din total 13.2 15.1 14.9 12.8 13.6 11.8 11.3 13.0 13.0 

Sursa: SOP-ENV Bulgaria 
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54. Înainte de a deveni membră UE, Bulgaria a primit sprijin semnificativ pentru proiectele 
legate de deşeuri prin instrumente de preaderare (PHARE, ISPA şi SAPARD), şi a profitat de 
împrumuturi IFI şi de Asistență Tehnică. Harta de mai jos evidențiază gropile de deşeuri ecologice şi 
zonele de servicii care au primit finanțare sau urmau să o primească. 

 
Bulgaria: Finanţarea pentru proiecte de gropi de deşeuri ecologice  

 

 

Principalele Provocări 

55. Sectorul deşeurilor solide se confruntă cu provocări majore pe termen scurt, mediu şi lung. 
În ciuda recentelor progrese, multe probleme rămân: (i) închiderea gropilor de gunoi nereglementate 
neconforme cu legislația aplicabilă; (ii) atingerea țintelor UE de reciclare şi reducerea deşeurilor 
aruncate la gropile de deşeuri ecologice; şi (iii) asigurarea pe termen lung a durabilității financiare 
pentru sector.  

56. Închiderea gropilor de gunoi nereglementate va necesita ca gropile de deşeuri ecologice 
existente să-şi extindă capacitatea. În baza legislației în vigoare s-a presupus că primăriile îşi vor 
închide toate gropile de gunoi nereglementate până în iulie 2009. Pentru a se evita sancțiunile, 
regiunile fără gropi de deşeuri ecologice sanitare funcționale vor trebui să arunce deşeurile în 
amplasamente existente care respectă standardele de mediu ale UE. Totuşi, acest aranjament 

Sursa: Programul Național de Management al Deşeurilor (2004), Strategia de Mediu ISPA (2003), Strategia Națională pentru 
Deşeuri (Institutul Fresenius 2005) 



19 

 

măreşte  costurile de transport şi presupune că primăriile vor accepta deşeurile din alte regiuni dar 
dacă comunitățile locale nu sunt de acord, aceste aranjamente nu sunt considerate posibile. 

57. Lipsa limitelor locale de proprietate limitează implementarea în regiuni. Deşi au fost 
constituite asociații regionale de Management al Deşeurilor, rămâne neclar în ce măsură acestea sunt 
operaționale, dacă ele sunt active în planul regional de management al deşeurilor, şi în ce măsură 
publicul a fost implicat în selectarea amplasamentelor de gropi de deşeuri ecologice. Deoarece 
primăriile sunt cele care conduc implementarea de sisteme regionale de management al deşeurilor, 
asociațiile regionale slabe şi cu capacitate redusă îngreunează atingerea țintelor UE, absorbirea 
Fondurilor de Coeziune disponibile, sau obținerea cooperării cetățenilor în a accepta deşeurile din 
alte localități, care este crucială pentru un Sistem de Management al Deşeurilor bazat pe 
aranjamente inter-municipale. Amplasarea gropilor de deşeuri ecologice regionale necesită consultări 
intense ale publicului spre a se evita bine cunoscuta problemă „NIMBY” (Nu în Curtea Mea). Chiar 
dacă sunt aplicate formal cerințele pentru consultări publice, implementarea lor de către autoritățile 
locale este slabă.  

58. Stimulente pentru reducerea deşeurilor şi separarea la sursă rămân reduse. În ciuda unei 
piețe crescânde a reciclării, gospodăriile au parte de puține sau chiar nu primesc stimulente să separe 
deşeurile. Introducerea de lăzi de reciclare a gunoiului la punctele de colectare a dat unele rezultate, 
dar cota totală de deşeuri separate colectate este încă redusă, şi va fi nevoie de mai multă educare a 
publicului şi de campanii de conştientizare. Legal, primăriile au primit liber la creşterea taxelor dar nu 
prea doresc să facă aceasta din cauza redusei disponibilități de a plăti din partea publicului. Ca 
rezultat, taxele pentru colectarea deşeurilor rămân reduse şi nu există stimulente financiare spre a 
separa sau reduce deşeurile menajere, deci atingerea ambițioaselor ținte ale UE pentru reciclare şi 
reducerea deşeurilor pare improbabilă.  

59. Multe gropi de deşeuri ecologice planificate şi existente sunt prea mici pentru a deveni 
financiar viabile. Judecând după volumele de deşeuri, multe din regiunile de Management al 
Deşeurilor din Bulgaria sunt prea mici. E nevoie de costuri de capital de investiții substanțiale şi sunt 
mari costurile de construire de gropi de deşeuri ecologice care să respecte înaltele standarde de 
mediu şi costurile operaționale. Ca urmare, gropile de deşeuri ecologice regionale viabile pentru 
mediu necesită o dimensiune minimă spre a genera economii de proporții şi a deveni financiar viabile; 
în mod tipic capacitățile nu trebuie să se situeze sub aproximativ 50.000 tone pe an

8
. Totuşi, în 

Bulgaria, fondurile subvenționate de UE par să fi favorizat un sistem de gropi de deşeuri ecologice mai 
mici dar amplasate mai apropiat, adică un cost mai mare al investițiilor pe tonă dar costuri mai mici 
de transport. Deşi pe termen scurt pare rațional să foloseşti sursele de finanțare disponibile numai 
pentru investiții, acest lucru reduce pe termen lung durabilitatea financiară în sector. Actualul sistem 
măreşte costurile de investiții de capital şi operare conformă. Pentru a-şi permite actuala structură, 
taxele ar trebui să crească substanțial; mai ales deoarece prețurile medii pentru colectarea deşeurilor 
şi taxele la poartă sunt foarte mici comparativ cu alte țări din regiune.

9
 

                                                 
8
 Capacitatea optimă a amplasamentelor regionale de depozitare depinde de mulți parametri cum sunt 

densitatea populației, calitatea infrastructurii şi geografia locală. Gropile de gunoi ecologice care servesc sub 
100.000 de oameni (sau cam 40.000 tone de deşeuri pe an) sunt adecvate în mod normal numai dacă unul sau 
mai mulți dintre aceşti parametri impun o astfel de alegere. 
9
 Taxele nu sunt calculate pe cantitatea de deşeuri, cu se bazează pe o estimare fiscală. La capătul superior, taxa 

medie lunară de colectare din Sofia este de ca. 5-6 EUR pe gospodărie (sau aproximativ 40 EUR /tonă). Taxele la 
poarta gropii de gunoi se situează între 5-20 EUR / tonă, dar pe plan internațional, suma aproximativă de 20 EUR 
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C. Polonia 

Context 

60. O bună parte din datele disponibile cu privire la deşeurile solide din Polonia folosite în acest 
raport ne sunt oferite de Planul Național de Management al Deşeurilor (PNMD) care datează din 
2006.  Noul PNMD 2014 a fost în pregătire în 2010, și a intrat în vigoare numai în ianuarie 2011. La 
data de 31 decembrie 2005, 762 de gropi legale de deşeuri ecologice erau operaționale în Polonia.

10
 

In 2004, volumele totale de deşeuri estimate au fost de 11,8 milioane tone. Operatorii privați şi 
primăriile au colectat 9,8 milioane tone (în scădere față de 12,2 milioane tone în 2000) din care numai 
0,24 milioane tone au fost sortate. Polonia se situează încă mult sub țintele UE pentru sortarea şi 
reciclarea deşeurilor, o problemă fundamentală în cadrul Axei Prioritare 2 a OP pentru Infrastructură 
şi Mediu. În 2004, 2,5 procente din deşeuri au fost sortate, în creştere față de 0,1 procente în 2000; 
până la finele anului 2005, 59 de stații de sortare şi 58 de stații de compostare funcționau în Polonia. 

61. Totuşi, este greu să se obțină date exacte despre managementul deşeurilor în Polonia şi 
PNMD a admis dificultăți legate de date în monitorizarea Managementului Deşeurilor. Cifrele de 
cantități de deşeuri se obțin prin cântărirea vehiculelor care fac livrările la gropile de deşeuri 
ecologice, de la facilitățile de sortare sau compostare. Mai multe companii private colectează 
deşeurile rezidențiale şi comerciale, adesea în paralel în aceleaşi districte, şi le depun la mai multe 
facilități. În timp ce contractorii sunt obligați să raporteze compoziția şi cantitatea deşeurilor, 
respectarea acestei obligații nu este impusă şi deci primăriile arareori au date credibile. În plus multe 
gropi de deşeuri ecologice poloneze nu au poduri basculă şi acest lucru permite contractorilor să 
subestimeze încărcăturile pentru a permite comerțul neoficial între companii şi a reduce taxele de la 
gropile de deşeuri ecologice, care acum se ridică la 100 PLN pe tona de deşeuri. Baza de date locale a 
Biroului Statisitc Central al Poloniei conține date primare în domeniul deșeurilor la nivel municipal 
(NUTS 4), dar nu este clar cât de precise sunt aceste date. 

Aranjamente Instituţionale 

62. Planurile regionale de management al deșeurilor trebuie să fie în concordanță cu planurile 
adoptate la nivel mai înalt și cu Politica de Mediu Națională (adoptată de Parlamentul Polonez). 
Pentru a asigura coerența acestor planuri, autoritățile de la nivel mai înalt sunt consultate 
permanent. De exemplu, Ministerul Mediului organizează întâlniri continui cu reprezentanți ai 
autorităților centrale și regionale, pentru a discuta despre probleme in domeniul managementului 
deșeurilor, pentru a consulta planurile voivodale de management al deșeurilor, și pentru a asigura 
interpretarea coerentă a prevederilor legale și implementarea politicilor de mediu. În 2010, această 
cooperare a fost instituționalizată într-o Rețea Națională a Autorităților de Mediu și a Instituților de 
Management al Fondurilor Europene, numită „Mediul pentru Dezvoltare” – echivalentul Polonez al 
Rețelei Europene a Autorităților de Management pe Mediu (ENEA-MA). Unul din grupurile de lucru al 
acestei rețele este dedicat managementului deșeurilor, și este așteptat să îmbunătățească 
considerabil cooperarea dintre autoritățile centrale și regionale responsabile pentru mediu și 
dezvoltare regională. 

                                                                                                                                           
/ tonă este considerată ca un nivel minim cerut pentru a operate un amplasament de groapă de gunoi ecologică 
sanitară de mărime medie. 
10

  Nu include deşeurile periculoase şi inerte; Planul Național de Management al Deşeurilor 2010. Varşovia. 
Decembrie 2006. 
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63. Primăriile poloneze sunt legal responsabile pentru managementul deşeurilor solide în 
jurisdicțiile lor. Totuşi, cadrul legal conferă drepturi de proprietate asupra deşeurilor deținătorului 
deşeurilor, care selectează contractorii pentru serviciile de colectare. Ca rezultat, sectorul privat 
operează majoritatea rutelor viabile economic şi separă fluxul de deşeuri profitabile spre refolosire, în 
timp ce utilitățile municipale publice servesc în primul rând rutele neprofitabile.

11
 Primăriile 

administrează gropile de deşeuri ecologice, cu excepția unor gropi regionale de deşeuri ecologice, 
care sunt administrate în comun de nişte asociații inter-municipale, sau de companii regionale de 
utilități publice. Reciclarea este administrată de operatori privați.  

64. Ministerul Dezvoltării Regionale (MDR) are principala responsabilitate în stabilirea 
priorităților investițiilor de capital în sector şi administrează Fondurile Structurale spre a cofinanța 
sectorul de investiții de capital. Ministerul Mediului (MM) joacă numai un rol de coordonare. Un Fond 
Național de Protecție a Mediului (FNPM), plus 16 FPM-uri regionale independente financiar şi 
instituțional sunt agenții de implementare a Fondurilor UE, şi oferă subvenții şi împrumuturi pentru 
finanțarea de proiecte. FPM Național administrează toate proiectele de peste 25 milioane EUR; FPM-
urile regionale administrează toate celelalte proiecte. 

65. Reglementarea, supervizarea, şi punerea în aplicare a capacităților sunt foarte fragmentate 
între multiple instituții şi nivele ale guvernului. Primăriile sunt responsabile pentru asigurarea că 
operatorii privați respectă standardele gropilor de deşeuri ecologice, dar nu au suficiente capacități şi 
instrumente de punere în aplicare, ceea ce are ca rezultat aruncarea frecventă în natură. Guvernele 
regionale, sau Voievodatele, monitorizează răspunsurile la plângerile primite la nivel municipal. 
Inspectoratele de Protecție a Mediului, care operează la nivel național și regional (Inspectoratele 
Voivodale de Protecție a Mediului), supervizează practicile de management ale deșeurilor. Pentru a 
monitoriza indicatorii țintă de bază, MM se bazează în primul rând pe rapoartele de implementare de 
la Voievodate, județe şi primării, şi informațiile colectate de la alte ministere. PNMD 2010 a exprimat 
îndoieli că operatorii şi autoritățile publice ar înțelege sau ar aplica prevederile legale în domeniul 
managementului deşeurilor, dar a recunoscut lipsa capacității de a le pune în aplicare. Momentan, 
Guvernul discută posibilitatea stabilirii unei Agenții de Protecție a Mediului independente. 

Strategia Naţională 

66. Direcțiile strategice ale managementului deşeurilor solide în Polonia sunt prezentate în 
planurile de management al deşeurilor naționale, regionale, şi locale (PMD-uri). Un nou Plan Național 
de Management al Deșeurilor 2014 (PNMD 2014)) a fost preparat pentru adoptare la sfarșitul lui 
2010. Planul continuă liniile de politica publică incluse in PNMD 2010, care a fost adoptat în 
decembrie 2006, și care a fost cel mai recent document de politici publice ce reglementa 
implementarea strategiei naționale de management a deșeurilor, oferind cele mai recente date 
pentru acest sector. Deşi Ministerul Mediului are mandatul de a dezvolta politici, a stabili priorități, şi 
a stabili direcții strategice pentru managementul deşeurilor solide, există un nivel substanțial de 
discreție la nivelele regional (Voievodat) şi local (municipalități). Fiecare din cele 16 Voievodate a 
pregătit un plan regional, dar numai oraşele mai mari şi primăriile mai avansate au redactat propriile 
planuri de îmbunătățire a facilităților pentru deşeurile din jurisdicțiile lor. În baza legii poloneze, 
planul de management al deşeurilor trebuie actualizat la fiecare patru ani, dar acest lucru este numai 
pe alocuri respectat; şi majoritatea planurilor disponibile suferă de lipsa de coerență între nivele. 

                                                 
11

 În Europa, numai Malta şi Kosovo au aranjamente comparabile. Irlanda tocmai a ajuns cu o dispută de ani de 
zile între autoritățile municipale şi operatori privați la o hotărâre judecătorească definitivă.  
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67. PNMD specifică țintele pentru deşeurile solide şi trasează un plan general de atingere a 
acestora, dar lasă în sarcina PMD regionale stipularea detaliilor. În perioada 2005-2014, cele 764 
gropi municipale de deşeuri ecologice au trebuit să fie reduse la 200 gropi de deşeuri ecologice 
regionale, şi cota de deşeuri din aceste gropi de deşeuri ecologice va trebui să fie redusă de la 95,3 
procente la 85 procente. Până în 2010, Deşeurile Municipale biodegradabile aruncate la gropile de 
deşeuri ecologice trebuie să fie reduse la 75 procente din cantitățile generate în 1995 (4381 tone), la 
50 procente în 2013, şi la 35 procente în 2020. PNMD a urmărit să atingă o acoperire națională de 100 
procente pentru serviciile de colectare a deşeurilor până în 2007. Totuşi, majoritatea estimărilor 
recente consideră că nu mai mult de 90 procente din populație dispune de servicii formale de 
colectare a deşeurilor. Noul PNMD 2014 preia prevederile prevăzute în PNMD 2010. Una din 
stipulațile incluse acolo prevede ca planurile voivodale de management ale deșeurilor să delimiteze 
regiunile de management al deșeurilor municipale în funcție de populație: cel puțin 150,000 de 
oameni pentru sisteme cu gropi de gunoi; cel puțin 300,000 de oameni pentru sisteme cu un 
incinerator. În 2007 și 2008, planurile voivodale au definit 123 astfel de regiuni, fiecare urmând să fie 
servită de un sistem regional de management al deșeurilor. Planul Național indică tipul de instalații ce 
urmează să fie construite. Având în vedere ierarhia deșeurilor și obligația de îngropa numai deșeurile 
tratate, ținta principală nu sunt gropile de gunoi standard, ci alte tipuri de instalații (de exemplu, 
incineratoarte). 

Costul Investiţiilor şi Finanţarea UE 

68. În ciuda problemelor substanțiale restante din managementul deşeurilor, Polonia a alocat 
mai puține fonduri pentru acest sector decât Bulgaria şi România. Programul Operațional 
Infrastructură şi Mediu pentru 2007-2013 are un buget total de 37,56 miliarde EUR, din care asistența 
UE este de 27,92 miliarde EUR – cel mai mare OP din Polonia şi cel mai mare din toate timpurile din 
UE. 1,43 miliarde EUR au fost alocate Axei Prioritare 2 Managementul Deşeurilor şi Protecția 
Pământului din care 1,2 miliarde EUR vor fi finanțate de UE – numai circa 4,35 procente din totalul 
Fondurilor de Coeziune disponibile Poloniei pentru această perioadă. Proiecte specifice țintesc 
managementul deşeurilor menajere şi industriale (79 procente), reabilitarea siturilor industriale şi a 
terenurilor contaminate (17 procente), şi reducerea riscurilor (4,0 procente). 

69. Totuşi, substanțiala finanțare FEDR disponibilă pentru Polonia este încă insuficientă spre a 
acoperi toate nevoile de investiții de capital spre a se atinge țintele UE. Guvernul a anticipat că 
deficitul de finanțare ar fi acoperit cu capital propriu de la primării şi împrumuturi comerciale cu rate 
ale dobânzilor subvenționate de Fondurile de Protecție a Mediului, plus investiții din sectorul privat. 
Ţara are obiective ambițioase pentru o creştere a participării sectorului privat în baza legii recent 
amendate a PPP, spre a acoperi nevoile de investiții şi de infrastructură din managementul deşeurilor 
solide. Din cele 9,32 miliarde PLN (2,4 miliarde EUR) alocate pentru proiectele de investiții în PNMD, o 
sumă estimată de 2,11 miliarde PLN (0,55 miliarde EUR) se aşteaptă din sectorul privat. Totuşi, 
Polonia este în urma altor noi membri UE în crearea de stimulente spre a mobiliza finanțarea privată 
a infrastructurii de mediu; sectorul este prea dependent de Fondurile de Mediu publice 
extrabugetare şi instrumentele UE, insuficiente pentru nivelele de investiții necesare. 

70. Absorbția fondurilor în Prioritatea 2 înaintează lent. Până în decembrie 2008 nu se 
prezentaseră cereri la CE. Conform Ministerului Mediului, o listă indicativă a proiectelor de finanțat a 
fost pregătită şi au fost semnate precontracte pentru 14 proiecte. Prima şi singura cerere de până 
acum a fost prezentată la CE în martie 2009, şi Ministerul de Finanțe nu aştepta să înceapă nici o 
implementare de proiect înainte de octombrie 2009. Majoritatea proiectelor propuse acum se 
focalizează pe facilități de tip deşeuri  în energie (incinerare) care se confruntă cu opoziții declarate 
ale publicului care încetinesc şi mai mult implementarea. Există temeri serioase că propunerile au 
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subestimat timpul necesar în mod normal pentru planificarea îndelungată şi perioadele de dezvoltare 
pentru proiectele de incinerare. E destul de probabil ca numai două dintre proiecte să poată fi 
finanțate în perioada de finanțare curentă şi realocarea fondurilor ar putea deveni necesară. 

Principalele provocări 

71. Progresul lent se datorează în principal problemei nerezolvate a proprietății asupra 
deşeurilor solide municipale, şi capacitatea limitată la nivel local de a redacta şi implementa proiecte 
dă naştere altor întârzieri. În general, primăriile sunt încărcate cu fluxuri de deşeuri sau rute de 
colectare mai puțin profitabile, au un potențial limitat de a genera venituri, dar sunt obligate să 
investească în infrastructură ecologică de colectare, transfer şi eliminare cu substanțiale costuri de 
operare şi de capital.  

72. Primăriile nu primesc stimulente de implementare a planului de management al deşeurilor, 
şi au o capacitate redusă de punere în aplicare. Asociațiile inter-municipale sunt responsabile cu 
implementarea PMD-urilor regionale, dar puține sunt operaționale; şi majoritatea gropilor de deşeuri 
ecologice din Polonia nu întrunesc standardele UE. Cifrele neoficiale estimează că până la 95 procente 
din deşeuri încă sunt aruncate în gropi de deşeuri ecologice neconforme, şi CE se îndoieşte că Polonia 
va respecta cerințele directivei cadru pentru deşeuri până în 2012: peste 300 de gropi municipale de 
deşeuri ecologice nu întrunesc standardele UE şi ar trebui să fie închise până în iulie 2012. 
Descurajările la nivel local ar putea fi contracarate prin acțiuni la nivel înalt din Voievodate, dar lipsa 
de coordonare între nivelele de guvernare întârzie redactarea proiectelor. Guvernele regionale la 
rândul lor tind să arate spre responsabilitățile legale ale primăriilor legat de managementul deşeurilor 
solide. 

73. Politica Poloniei de a dezvolta scheme de transformare a deşeurilor în energie pentru a 
atinge țintele de favorizare a eliminării şi minimizării deşeurilor se loveşte de o puternică opoziție a 
publicului şi a ONG-urilor care sunt preocupate de impacturile negative asupra mediului.  

Tabelul 5: Estimări Investiţii pentru OP Infrastructură şi Mediu în Polonia,  
2007-2013 (in milioane EUR) 

 
Contribuţia  
comunităţii 

Contribuţia  Naţională 
Total  

Indicator 
Contribuţie a 
Fondurilor UE   Total Public Private 

  1 2=3+4  3 4 5=1+2  6=1/5  

Total  OP Infrastructură şi 
Mediu 

27,848.3 8,537.0 6,616.2 1,920.8 36,385.3 0.77 

Axa Prioritară II – 
Managementul Deşeurilor şi 
Protecția Pământului 

1,190.0 210.0 210.0  1,400.0 0.85 

 Managementul 
deşeurilor menajere şi 
industriale (79%)  

940.1 165.9 165.9  1,106.0 0.85 

 Reabilitarea siturilor 
industriale şi terenurilor 
contaminate (17%)   

202.3 131.1 131.1  333.4 0.60 

 Prevenirea riscurilor 
(4%)   

47.6 103.5 103.5  151.1 0.32 

Sursa: Ministerul polonez al Dezvoltării Regionale. 2006. Program Operaţional Infrastructură şi Mediu. 
Varşovia. 
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74. O provocare generală este raritatea datelor şi informațiilor credibile care deranjează atât 
autoritățile naționale cât şi Comisia Europeană. Nici un sistem unificat de monitorizare nu generează 
datele cerute spre a se estima volumele de deşeuri existente, ca să nu mai vorbim de verificarea 
progresului în atingerea țintelor. Deoarece Statele Membre sunt responsabile cu colectarea datelor, 
CE, prin DG Mediu, poate iniția colectarea de date numai după ce au fost declanşate proceduri de 
încălcare, spre a se constata non-conformitatea cu țintele UE.  

D. Croaţia 

Context 

75. În susținerea aderării sale la UE, Croația îşi reformează sectorul de Management al 
Deşeurilor. Ţara generează o cantitate estimată de 1,4 milioane tone pe an de deşeuri solide 
municipale, echivalent cu 327 kg pe cap de locuitor anual pentru 4,4 milioane locuitori, sau o medie 
de 0,90 kg pe cap de locuitor, zilnic.

12
 Cam 93 procente din populație este acoperită de colectarea şi 

eliminarea organizată a deşeurilor municipale realizată de 199 companii municipale. Totuşi, profilul 
deşeurilor din Croația variază sezonier şi geografic din cauza turismului, şi se poate ridica la 1,9 kg pe 
turist pe zi în unele zone de coastă. Date precise despre fluxurile de deşeuri şi compoziție necesare 
pentru o planificare şi proiectare mai detaliată sunt puține fiindcă majoritatea gropilor de deşeuri 
ecologice oficiale nu au poduri basculă, şi nu fac inventarieri.  

76. Sistemele de colectare separată a deşeurilor s-au dezvoltat treptat în Croația pentru hârtie, 
cartoane, deşeuri de ambalaje (sticlă, PET şi metale), deşeurile verzi, baterii uzate, medicamente, 
uleiuri, pneuri auto, metale vrac, şi materiale de construcții; s-au creat unele terenuri de reciclare şi 
«insule verzi». Croația a introdus mai multe taxe de mediu pentru anumite tipuri de deşeuri inclusiv 
ambalaje, ceea ce a încurajat reciclarea şi refolosirea. Veniturile din taxe sunt o importantă sursă de 
finanțare pentru Fondul de Protecție a Mediului şi Eficiență Energetică (FPMEE), şi un stimulent să se 
revină la investiții în deşeuri solide. 

77. O cotă importantă din MSW generate ajunge în gropile de deşeuri ecologice; majoritatea 
gropilor de deşeuri ecologice oficiale nu sunt sanitare deşi sunt operaționale sau în construcție unele 
gropi sanitare de deşeuri ecologice conform standardelor UE. Restaurarea şi închiderea gropilor de 
deşeuri ecologice a început în 2004, şi va continua în viitorul previzibil deoarece închiderea trebuie 
coordonată cu noile gropi de deşeuri ecologice construite conform standardelor UE. Multe 
amplasamente de vechi gropi de deşeuri vor deveni stații de transfer şi spații de reciclare; restul se 
vor închide în termen de cinci ani. În plus, peste 3000 de gropi de gunoi ilegale au început să fie 
asanate şi închise.  

Costul Investiţiilor şi Finanţarea UE 

78. Nevoile generale de investiții spre a se crea centre regionale de Management al Deşeurilor în 
Croația sunt estimate la 397 milioane EUR, inclusiv amplasamentele de gropi de deşeuri ecologice, 
uzine de tratare mecanică-biologică, stații de transfer, şi alte infrastructuri de sprijin. Finanțarea se 
prevede a se acorda din fonduri IPA de la UE, Fondul de Protecție a Mediului şi Eficiență Energetică 
(FPMEE), guvernele locale şi regionale, IFI, şi investiții private.  

79. În perioada dintre 2007 şi 2011, sunt disponibile fonduri IPA de 47 milioane EUR pentru 
investiții în Managementul Deşeurilor în Croația. În perioada 2007-09, o sumă estimată de 35 
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25 

 

milioane EUR a fost alocată pentru dezvoltarea unui Sistem integrat de Management al Deşeurilor. 
Aproximativ 75 procente au fost contribuții UE prin Instrumentul pentru Asistență Preaderare (IPA), 
restul au fost finanțare publică. Majoritatea finanțărilor va servi la crearea de noi centre districtuale 
/regionale de Management al Deşeurilor, restul se vor folosi la refacerea siturilor foarte contaminate 
(‘punctele fierbinți’). În perioada 2004-06, în primii trei ani de funcționare a FPMEE, acesta a alocat 
aproape 9,0 milioane USD spre a reface 139 amplasamente ilegale de aruncare a gunoaielor. Prin 
comparație, 280,39 milioane USD au servit la refacerea gropilor de deşeuri oficiale non sanitare 
pentru deşeuri solide municipale.  

80. Harta de mai jos arată districtele unde s-au început sau au fost planificate Proiecte de 
Managementul Deşeurilor, şi cel mai important tip de finanțare solicitat. 

Croaţia: Surse majore de finanţare pentru Proiecte de Management al Deşeurilor 

 

Strategia Naţională şi Cadrul de Reglementare 

81. Au fost adoptate mai multe documente de politică strategică: Strategia Națională de Mediu 
şi Planul de Acțiune în 2002; Strategia de Management al Deşeurilor din Croația în 2005; şi Planul 
Național de Management al Deşeurilor 2007 (PNMD), care aplică reforme fundamentale în sector. 
Inițiativele fundamentale evidențiate în PNMD includ următoarele: 

(i) Crearea de centre districtuale sau regionale de Management al Deşeurilor (CMD) în 
toată Croația. 
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(ii) Dezvoltarea de planuri locale de management al deşeurilor urmărind soluții 
integrate de Management al Deşeurilor şi reducerea la minim a deşeurilor.  

(iii) Crearea unui plan de finanțare pentru implementarea de proiecte, inclusiv surse 
private de finanțare şi structuri de parteneriate public-private (PPP).  

82. Principala legislație din Croația care reglementează managementul deşeurilor este Legea 
Deşeurilor, actualizată în 2004, 2006, şi 2008, spre a se asigura armonizarea repetată cu Directiva 
Cadru a UE cu privire la Deşeuri. Versiunea din 2008 promovează evitarea producerii de deşeuri şi 
extinderea colectării pe sortimente a deşeurilor şi a reciclării şi recuperării materialelor. Peste 23 de 
Ordonanțe diferite referitoare la deşeurile secundare, Reglementări şi Hotărâri de Guvern vin să 
susțină Legea Deşeurilor. La finele lui 2008, au fost adoptate o nouă Lege a Parteneriatelor Public 
Private şi o nouă Lege a Concesiunilor care definesc şi reglementează aranjamentele de tip PPP, 
inclusiv cele din sectorul deşeurilor solide. 

83. În negocierile cu UE, Croația cere o perioadă de tranziție până în decembrie 2015 pentru 
deplina implementare a Articolului 14 (poluatorul plăteşte) din Directiva Cadru cu privire la Deşeuri; şi 
decembrie 2020 pentru deplina implementare a Articolului 5 (subproduse din deşeuri). Totuşi, 
perioadele de tranziție, inclusiv pentru asanarea gropilor de deşeuri ecologice, nu au fost finalizate şi 
sunt încă în discuție. 

Aranjamente instituţionale 

84. Guvernul se bazează pe trei agenții de management al deşeurilor solide: Birourile 
Administrative Județene aprobă planul de management al deşeurilor la nivel de județe; Primăriile 
aprobă planul local de management al deşeurilor; şi Inspectoratele de Mediu emit şi verifică licențele 
şi permisele. În plus, Agenția Croată de Mediu privată (AZO) colectează date conform Legii Deşeurilor 
şi legislației secundare, dezvoltă şi întreține sistemul național de informare pentru deşeuri, 
pregăteşte indicatori şi rapoarte de management al deşeurilor, şi promovează accesul publicului la 
informații.  

85. Strategia pentru deşeuri a Croației  promovează parteneriatele public-private, şi 
subvenționarea publică egală, din diferite surse, pentru centrele la nivel de județ şi superioare de 
Management al Deşeurilor. O nouă Agenție pentru PPP a fost creată conform noii Legi şi i s-a alocat 
întregul spectru de responsabilități inclusiv crearea unui registru al proiectelor PPP. Companii de 
Management al Deşeurilor la nivel de județ sau multi - județean administrează redactarea 
proiectelor, inclusiv contractele pentru studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice; companiile 
prestează servicii în principal prin contracte inter-județene şi inter-municipale. Un amestec de oferte 
de servicii publice şi private colectează, transferă, sortează, reciclează, şi realizează tratamentul 
preliminar şi final al deşeurilor.  

86. Fondul de Protecție a Mediului şi de Eficiență a Energiei ajută la cofinanțarea Proiectelor de 
Management al Deşeurilor la nivel local şi stabileşte cerințele de distribuție a resurselor, cum sunt 
refacerea gropilor de deşeuri ecologice, promovarea reducerii deşeurilor, tratarea deşeurilor şi 
reutilizarea deşeurilor, printre altele. FPMEE este autoritatea autorizată pentru investițiile IPA în 
deşeuri; el administrează şi monitorizează folosirea resurselor de subvenții UE pentru Managementul 
Deşeurilor; şi acordă granturi, împrumuturi şi garanții după nevoie. Ministerul Protecției Mediului, 
Planificării Teritoriale şi Construcțiilor (MPMPFC) este însărcinat cu finanțarea de la bugetul național 
şi poate instrui Agenția de Mediu să implementeze programe de comunicare pentru public.  
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Principalele Provocări 

87. Localizarea gropilor de deşeuri ecologice şi opoziţia publicului faţă de amplasarea de noi 
facilităţi, mai ales a incineratoarelor, rămâne o provocare. Planul de a crea la Zagreb o facilitate de 
deşeuri–în-energie pe bază de incinerare s-a lovit de o puternică opoziție. Aproape fiecare groapă de 
deşeuri ecologice şi amplasament de Management al Deşeurilor s-a lovit de opoziția politică sau a 
comunității la un moment dat sau altul. Conştientizarea publicului şi eforturile de comunicare vor 
trebui să fie substanțial extinse în paralel cu planurile de investiții  în deşeuri. 

88. Colectarea deşeurilor pe insule este costisitoare şi logistic dificil de implementat. Croația 
are peste 1.000 insule cu populație permanentă redusă dar cu populații de tranzit mari prin turism. 
Colectarea de deşeuri în aceste amplasamente va fi costisitoare şi logistic mai dificil de implementat; 
mai ales că Strategia deşeurilor s-a angajat să nu permită facilități de eliminare pe insule ci are în 
vedere în loc de aceasta folosirea de feriboturi ca să transporte deşeurile pe continent. 

89. Slaba capacitate de a dezvolta şi administra proiecte a companiilor de management al 
Deşeurilor Municipale. Companiile Municipale vor necesita un sprijin instituțional substanțial şi 
întărire precum şi investiții de infrastructură în sistem. Croația încă mai trebuie să dezvolte o linie 
puternică de proiecte pentru a absorbi finanțarea disponibilă. Deşi JASPERS poate oferi Asistență 
Tehnică pentru primării, multe proiecte sunt mici ca dimensiuni, deci sprijinul se va limita la nu mai 
mult de 12 proiecte. În tandem, capacitatea de implementare de mediu va avea nevoie de ranforsare 
suplimentară, mai ales pentru controlul aruncărilor ilegale.  

90. Fluxul inadecvat de deşeuri şi de date legate de compoziţie descurajează operatorii din 
sectorul privat. Pentru a atrage sectorul privat şi a stimula finanțarea, mulți operatori vor cere 
garanții ale unor volume minime de deşeuri şi compoziții în contractele lor. În plus, geologia carstică 
sensibilă pe o mare parte a teritoriului necesită nivele mult mai mari de protecție a mediului şi de 
control, şi deci costuri mai mari pentru gropile de deşeuri ecologice.  

91. Disponibilitatea la nivel de gospodării este o preocupare. Multe gospodării din Croația se 
vor lupta cu absorbția unui Management al Deşeurilor mai costisitor. Dacă va varia, acesta va fi o 
preocupare importantă pentru unele zone geografice cu venituri mai mici. 
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IV. ANALIZĂ COMPARATIVĂ MULTINAŢIONALĂ: PROBLEME 
FUNDAMENTALE CARE AFECTEAZĂ PERFORMANŢA DIN SECTOR 

92. Acest capitol analizează rezultatele de până în prezent şi identifică neajunsurile majore care 
afectează performanțele sectoriale, acum şi în viitor. Mai întâi, capitolul trece în revistă 
aranjamentele instituționale din sector pe cele patru țări şi identifică punctele forte şi punctele slabe. 
Rezumă principalele roluri şi responsabilități din fiecare țară împreună cu dimensiunile funcționale 
care modelează performanța din prestarea serviciilor în cadrul unui cadru descentralizat. Unsprezece 
dimensiuni au fost selectate spre a compara caracteristici fundamentale pe mai multe țări, şi față de 
bunele practice internaționale din sector (Tabelul 6). În al doilea rând, capitolul studiază îndeaproape 
economia şi finanțarea sectorului, cum impulsionează actualele mecanisme de stimulare deciziile de 
investiții în sector, şi cum afectează acest lucru sustenabilitatea financiară pe termen mediu şi lung. 
Această subsecție va analiza de asemenea opțiunile de finanțare, inclusiv participarea sectorului 
privat, reciclarea, şi finanțarea emisiilor de carbon. 

Tabelul 6: Dimensiuni funcţionale într-un cadru de prestare descentralizată a serviciilor 

FUNCŢIA DESCRIERE 

Elaborarea politicilor Cine stabileşte principalele linii directoare ale politicii?  

Cadru legal Care sunt parametrii legali fundamentali din sector? Cine poartă principala 
responsabilitate pentru managementul deşeurilor solide municipale? Cine deține 
proprietatea legală asupra deşeurilor?  

Reglementarea Cine reglementează sectorul? Acesta include regimul de licențe, permise, cadrul standard, 
mecanismele de sancționare, etc.  

Supravegherea Cine monitorizează conformitatea cu reglementările din sector? Acesta include verificarea 
licențelor, analiza datelor, testarea regulată, şi alte măsuri de control. 

Punerea în aplicare Cine pune în aplicare sancțiunile dacă se constată non-conformitatea cu standardele 
stabilite? 

Planificarea Cine planifică implementarea? Cine aprobă/respinge planurile? Acesta include 
planificarea pentru amplasarea de gropi de deşeuri ecologice, alegerea tehnologiei, 
preferința pentru operațiuni publice/private, amestecul de alocare a resurselor 
financiare, etc. 

Finanţarea Cine finanțează asigurarea serviciului? Acesta include investițiile de capital, salariile, 
operarea şi întreținerea, şi costurile asociate cu închiderea/refacerea, etc. 

Administraţia Cine administrează serviciul? Acesta include licitarea, contractarea, şi responsabilitățile 
zilnice 

Prestarea serviciilor Cine prestează (“produce”) serviciul? Operatori publici sau privați, sau un amestec; 
include colectarea, transferul, sortarea, reciclarea, pre-tratarea şi tratamentul final. O 
instituție publică poate avea responsabilitate legală; un operator privat poate presta 
serviciul.  

Monitorizarea Cine monitorizează prestarea serviciilor? Acesta include raportarea regulată, evaluarea 
rezultatelor, colectarea de date, statistica, şi mecanismele de feedback de la consumatori. 

Comunicarea cu 
publicul 

Cine este responsabil cu finanțarea, proiectarea şi implementarea marketingului, 
educației, şi alte campanii de informare publică?  
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93. Anexa 2 prezintă aranjamentele instituționale adoptate de fiecare țară spre a îndeplini 
funcțiile prezentate în tabelul de mai sus. 

A. Aranjamente Instituţionale şi Planificarea Sectorială 

94. Influențat de practicile UE şi alte exemple de țări din UE, cadrul legal şi organizarea 
instituțională din sectorul managementului deşeurilor solide este similar în Bulgaria, Croația, Polonia 
şi România. Formularea politicilor este în principal responsabilitatea Ministerului Mediului sau a unei 
agenții similare. În majoritatea țărilor, alte agenții guvernamentale cu diferite grade de putere 
executivă şi responsabilități conferite sunt de asemenea implicate în reglementarea sectorului, 
aplicând standarde de mediu, promovând coordonarea regională a managementului deşeurilor 
solide, verificând şi emițând permise, şi identificând prioritățile investițiilor de capital. Planul Național 
de management al deşeurilor redă politicile din fiecare țară şi stabilesc strategia din sector. 
Responsabilitatea la nivel local pentru implementarea managementului deşeurilor solide este în 
general descentralizată la primării, care implementează sarcinile încredințate prin. 

95. După cum prescriu directivele UE, autoritățile locale de management al deşeurilor 
influențează aspectele legale, economice, şi politice ale resurselor şi managementului deşeurilor; 
colectează deşeurile din gospodării şi industrii; asigură separarea şi colectarea eficientă a deşeurilor; 
potențează conştientizarea cetățenilor; şi acceptă feedback de la factorii implicați la nivel local cum 
sunt producătorul de deşeuri, inclusiv rezidenții, fabricanții, detailiştii, asociațiile. Guvernele locale 
sunt de asemenea producători de deşeuri şi sunt aşteptate să fie modele de bune practici de 
Management al Deşeurilor în comunitățile lor.  

96. Provocările fundamentale instituționale reies din planificarea şi executarea PNMD, 
transpunerea obiectivelor naționale în implementarea la nivel local şi realizarea de progrese către 
întrunirea directivelor UE. Următoarea secțiune detaliază aceste provocări. 

Elaborarea Politicilor şi Cadrul legal 

97. Mubnicipalităţile poartă responsabilitatea legală a managementului deşeurilor solide şi 
trebuie să fie principalul promotor al bunei asigurări a serviciului. Toate țările au mandatat 
primăriile să asigure regulat colectarea şi transportul deşeurilor menajere la facilitățile de eliminare 
sau tratare. Autoritățile locale au stimulente şi cunoştințe spre a oferi bune servicii cetățenilor. 
Totuşi, în unele țări, competențele sunt neclare în cadrul legal. În Polonia, producătorii de deşeuri 
sunt proprietarii deşeurilor şi pot contracta servicii de colectare a deşeurilor către operatori privați 
care concurează din interiorul şi nu pentru această piață lucrativă, lăsând utilităților publice numai 
rutele neviabile financiar. În acest aranjament, aproape unic în Europa Occidentală, primăriile nu pot 
pune în aplicare planul local de management al deşeurilor, inclusiv dirijarea serviciilor de colectare a 
deşeurilor, şi sunt lipsite de o sursă vitală de venituri municipale.

13
  

98. Strategiile de Management al Deşeurilor trebuie să asigure coerenţa la nivelele de guvern. 
Adesea nu acesta este cazul în țările exemplificate. În special rolurile sunt neclare între regiuni sau 
județe şi ministerele de dezvoltare regională. De exemplu, cadrul instituțional din Polonia conferă o 
putere de decizie substanțială celor 16 guverne regionale (Voievodate) pentru strategiile lor de 
management al deşeurilor. Adesea, prioritățile diferă între Voievodate, şi lipsa de coerență între 
diferite nivele de guvern duce la absența unor linii directoare clare ale politicii din sector pentru 
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 În Europa numai Malta şi Kosovo au aranjamente comparabile. Irlanda tocmai a ajuns cu o dispută de ani de 
zile între autoritățile municipale şi operatori privați la o hotărâre judecătorească definitivă. 
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primării. În plus, Ministerul Dezvoltării Regionale are principala responsabilitate de a prioritiza 
investițiile de capital din managementul deşeurilor solide, în timp ce Ministerul Mediului este 
responsabil pentru politica sectorială, ceea ce multiplică incoerențele. Aceste incoerențe subminează 
eficiența de cost, care depinde de sistemele integrate şi aranjamentele regionale solide. 

99. Sistemele integrate trebuie să se bazeze pe aranjamente regionale solide. Gropile regionale 
de deşeuri ecologice sanitare şi facilitățile de tratare sunt coloana vertebrală a managementului 
deşeurilor solide integrat, sănătos pentru mediu, şi financiar viabil. Pentru a se adresa provocării 
instituționale a dezvoltării sistemelor integrate la nivel regional, cadrul legal ar trebuie să asigure 
entități inter-municipale puternice, funcționale, cum sunt asociațiile, spre a stabili sau contracta 
operatori; ori, cum e cazul Croației, să acorde în domeniul managementului deşeurilor solide obligații 
legale autorităților regionale (județe). În Bulgaria, asociațiile regionale au fost concepute să conducă 
planificarea şi administrația regională a managementului deşeurilor, dar asociațiile regionale au fost 
create la nivel național, şi asociațiile sunt slabe, abia operaționale, şi se confruntă cu o puternică 
opoziție din partea autorităților locale. În Polonia, guvernele regionale autonome au putere de decizie 
substanțială, inclusiv putere legislativă, dar în practică aceasta a dus la suprapuneri de 
responsabilități făcând ca primăriile şi asociațiile regionale să nu fie dornice să acționeze în 
îndeplinirea rolurilor lor. Complexitatea se agravează fiindcă există numeroase alte părți implicate, 
inclusiv sectorul privat, şi ONG-urile.  

Reglementarea, supravegherea, şi punerea în aplicare 

100. Punerea în aplicare la nivel naţional este esenţială pentru conformitatea sectorului. 
Primăriile care acționează singure nu pot pune în aplicare standardele de mediu cerute. În mod tipic, 
instituții puternice, independente, regionale şi naționale trebuie să fie responsabile cu punerea în 
aplicare. Regimurile de reglementare din toate cele patru țări par perfect aliniate la cerințele UE. 
Ministerele de Mediu stabilesc standarde sectoriale, stabilesc un sistem de licențe şi emit permise 
deşi CE raportează că procedurile de autorizare de mediu decurg în general lent în cele patru țări. 
Direcțiile sau Inspectoratele de Mediu regionale, descentralizate, uneori independente, sprijină MM-
urile în supraveghere şi punerea în aplicare; ele evaluează cererile şi verifică conformitatea prin vizite 
la fața locului la facilitățile de tratare şi eliminare a deşeurilor.  

101. Punerea în aplicare energică este cheia conformităţii de succes SWM (SMD). Lecțiile 
internaționale învățate în Irlanda şi Slovacia indică importanța unor regimuri de aplicare puternice. 
Bulgaria, Croația, Polonia şi România au regimuri de reglementare bune, dar capacitatea de punere în 
aplicare rămâne prea redusă. În mod tipic, problema se află la direcțiile regionale, vitale pentru 
punerea în aplicare a reglementărilor, dar care sunt lipsite de personalul şi capacitățile suficiente spre 
a face față volumului copleşitor de activități de supraveghere, ca să nu mai vorbim de implementarea 
forțată a sancțiunilor pentru non-conformitate. În Bulgaria, 16 Inspectorate Regionale de Mediu 
supraveghează 55 de regiuni de Management al Deşeurilor şi raportează la Departamentul de 
Management al Deşeurilor de la Ministerul Mediului, care are angajate numai 17 persoane spre a 
supraveghea conformitatea cu directiva cadru a UE pentru gropile de deşeuri ecologice. Până la finele 
anului – iulie 2009, Bulgaria se confrunta cu o sarcină insurmontabilă:  să pună în aplicare închiderea 
a peste 200 gropi de deşeuri ecologice neconforme, spre a garanta că deşeurile aruncate în aceste 
amplasamente vor fi transportate la una din cele 27 gropi regionale funcționale de deşeuri ecologice 
sanitare, multe din care sunt îndepărtate şi nepregătite să accepte deşeuri din alte locații, şi să 
realizeze acest lucru cu o capacitate de punere în aplicare forte limitată. Prin comparație, în Irlanda, 
cu o populație mai mică, Agenția de Protecție a Mediului  are 340 angajați din care 85 la sută sunt în 
posturi tehnice. 
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102. Monitorizarea şi colectarea de date cu caracter limitat îngreunează punerea în aplicare. În 
toate țările, operatorii sunt obligați să raporteze la autoritatea contractantă municipală sau regională, 
care transmite datele la Ministerul Mediului (Bulgaria şi România), sau unei Agenții de Protecție a 
Mediului (Croația). Adesea, institutele statistice naționale stochează şi procesează datele. Totuşi, 
eforturile din domeniul SWM (SMD) din toate țările suferă de lipsa de date fiabile, mai ales Polonia. 
Obligațiile de raportare, colectarea şi procesarea datelor sunt neglijate. Accesul la date rămâne slab, 
şi dezbaterile publice nu se bazează pe informații fiabile. De exemplu, majoritatea gropilor de deşeuri 
ecologice funcționează fără poduri basculante şi deci nu pot raporta cu precizie fluxul de deşeuri. 

103. Fragmentarea instituţională subminează punerea în aplicare. Structurile regionale de 
implementare sunt împiedicate de fragmentarea instituțională a responsabilităților, în plus față de 
faptul că suferă de o capacitate limitată. În România, Ministerul Mediului prin oficiile regionale şi 
Ministerul Administrației şi Internelor prin Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare şi Utilităților Publice, împart responsabilitățile de supraveghere a județelor; aceasta duce 
la goluri, suprapuneri, responsabilități neclare, şi implementare slăbită. 

Planificarea şi Amplasarea Gropilor de Deşeuri Ecologice  

104. Calitatea şi coerenţa planurilor de management al deşeurilor variază. Deşi, în principal, 
planificarea subsidiară este o practică bună, calitatea şi coerența planurilor de management al 
deşeurilor variază amplu, ducând la rezultate inegale în teren. Toate cele patru țări au câte un Plan 
Național de management al deşeurilor, care de obicei se întind pe patru ani. Planurile transpun 
prioritățile strategice în acțiuni, specifică alocarea de fonduri în sector către regiuni, delimitează 
preferințele pentru tehnologiile de tratare, şi identifică amplasamentele preferate pentru eliminarea 
finală. PNMD-urile  sunt adesea cuprinzătoare ca extindere, dar izolate de realitățile locale. Planurile 
regionale există numai într-o măsură limitată. Unele primării îşi dezvoltă propriile planuri, în special în 
orașele orale mai mari şi zonele urbane metropolitane afluente. Totuşi, primăriile mai mici, mai 
sărace, şi rurale în mod tipic nu au planuri de management al deşeurilor. 

105. Administraţiile regionale sau judeţene joacă un rol crucial în planificarea integrată  SWM 
(SMD). Planurile naționale pot stabili în general strategia, dar deoarece sistemul se bazează pe 
facilitățile regionale de eliminare şi tratare, planificarea trebuie să includă organisme de conducere 
inter-municipale sau regionale fiindcă rezultatele de succes necesită proprietatea şi sprijinul părților 
locale implicate. Majoritatea țărilor au recunoscut acest lucru. Guvernele la nivel regional, județele 
din Croația şi Voievodatele din Polonia, au responsabilități şi obligații legale. În România, Agențiile de 
Protecție a Mediului dezvoltă planul regional de management al deşeurilor, şi în Bulgaria, asociațiile 
regionale se presupune că dirijează procesul de planificare. 

106. Totuşi, planurile regionale au nevoie de consolidare şi sentimentul de proprietate în toate 
cele patru ţări. Planurile eficiente necesită campioni operaționali, şi capacitate de implementare la 
nivel regional sau inter-municipal. Voievodatele trebuie să predomine în planul regional polonez de 
management al deşeurilor, dar puține asociații inter-municipale au fost constituite ca să preia această 
sarcină. Autoritatea este delegată cu reținere; coordonarea între guvernele regionale şi primării este 
sporadică; şi sistemul este copleşit de incoerențe şi elemente descurajante. Bulgaria deleagă 
autoritatea de planificare la nivel regional prin Asociațiile Regionale, şi România prin de Autoritățile 
Regionale de Protecție a Mediului, dar în practică nu există încă o proprietate reală asupra planificării 
managementului deşeurilor solide la acel nivel. Autoritățile naționale trebuie să încurajeze 
planificarea la nivel regional şi municipal şi să asigure coerența şi constanța pe planurile național, 
regional şi local.  
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107. Alegerea amplasamentelor pentru gropile regionale de deşeuri ecologice rămâne cel mai 
mare obstacol în calea implementării investiţiilor planificate. Consultările publice necesită mai mult 
decât vorbele goale care s-au observat în aceste patru țări. Implementarea regională de succes a 
managementului deşeurilor solide necesită o planificare detaliată, EIA sănătoase tehnic, şi ample 
consultări publice şi rază mare de acțiune ca să se contracareze întârzierile legate de abordarea 
NIMBY. Există un enorm potențial spre a se ameliora implicarea publicului în planificarea şi 
amplasarea gropilor de deşeuri ecologice necesare pentru managementul deşeurilor solide. În mod 
tipic, comunitățile locale nu sunt dornice să accepte deşeurile din afară dar sistemele inter-
municipale de Management al Deşeurilor impun o amplasare regională a gropii de deşeuri ecologice. 
Deşi toate patru țări au stabilit proceduri de angajare a publicului, în principal la nivel regional, nu 
este clar cum sunt acestea aplicate în practică, şi în ce măsură publicul se implică activ în procesul de 
amplasare a gropii de deşeuri ecologice. 

108. Procedurile slabe de selectare a amplasării gropilor de deşeuri ecologice au ca rezultat 
pierderi substanţiale de timp şi resurse financiare. Comunitățile locale s-au opus practic la toate 
amplasamentele propuse pentru Managementul Deşeurilor, conform rapoartelor din presa croată. 
Oficiali din Bulgaria şi România au raportat rezistență publică substanțială față de investițiile 
regionalizate. Oficialii de la DG Politică Regională au raportat probleme semnificative în timpul 
ofertării pentru contracte din cauza neajunsurilor legate de permisele de mediu, calitatea discutabilă 
a Evaluării de Impact de Mediu, şi obținerea titlului de proprietate asupra terenului. Dezvoltatorii de 
la administrația locală raportează frustrarea cu dilema “găina şi oul”: cum să se decidă până unde să 
se meargă cu alegerea amplasamentului care poate fi deviată de puternica opoziție din partea 
cetățenilor locali, sau de instabilitatea politicii locale şi echipele în continuă schimbare de funcționari 
publici angajați în luarea de decizii. Adesea, selectarea amplasamentului gropii de deşeuri ecologice 
este percepută ca necesitând mai întâi o soluție “politică”, şi în al doilea rând un proces tehnic iterativ 
solid de amplasare. Totuşi, ciclurile politice sunt scurte în comparație cu ciclurile de planificare a 
investițiilor în deşeuri solide, deci dezvoltarea unui sprijin solid între principalele părți locale implicate 
ar trebui să facă parte din fiecare pas al procesului iterativ de amplasare, pentru a se reduce riscul 
întârzierilor în planificarea investițiilor în deşeurile solide.  

109. Alternativele de selectare a amplasamentului trebuie apreciate de la bun început. 
Majoritatea legislațiilor cu privire la Evaluările Naționale de Impact de Mediu (EIA) fac apel la o 
analiză a “alternativelor”, ceea ce înseamnă prezentarea şi trecerea în revistă a alternativelor de 
amplasamente. Totuşi, pe ansamblul celor patru țări, alternativele nu sunt folosite strategic în 
procesul de consultare dar este o practică obişnuită să se folosească EIA numai după ce 
amplasamentul este selectat, din cauza bazării pe deciziile politice a deciziilor de amplasare. În 
majoritatea țărilor, Evaluarea Strategică de Mediu nu a specificat clar că EIA trebuie folosită la 
amplasarea facilităților de Management al Deşeurilor, fiindcă focalizarea era în principal pe strategiile 
de planificare mai largi. Presiunea politică în procesul de selectare a amplasamentului slăbeşte 
această parte a documentului EIA, care adesea este lipsită de o comparație riguroasă a meritelor 
tehnice. În loc de aceasta este folosită pentru a raporta retroactiv asupra unor amplasamente spre a 
justifica procesul de selecție. 

110. Opoziţia faţă de schemele de incinerare necesită consultări mai ample şi mai intense. În 
Polonia şi Croația, unele inițiative au început să dezvolte scheme de transformare a deşeurilor în 
energie pe baza incinerării. Această tehnologie este folosită pe scară largă în alte state membre ale 
UE şi standardele înalte de control de mediu au dezvoltat o tehnologie dovedită ca eficientă. Totuşi, 
există o puternică opoziție publică față de schemele de transformare a deşeurilor în energie fiindcă 
perceperea este adesea bazată pe experiențele din trecut cu incineratoare de slabă performanță şi 
teama de impacturi negative de mediu, mai ales emisiuni în aer. Sunt necesare consultări atent 
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programate, inclusive, transparente şi adesea intense care să informeze toate părțile interesate cu 
privire la beneficii şi riscuri şi care să implice publicul în procedurile de planificare şi luare de decizii. 

111. Serviciile trebuie să fie administrate la nivel de prestare a serviciilor. Toate cele patru țări 
încearcă să urmeze acest principiu; municipalitățile sunt responsabile legal de asigurarea îndepărtării 
deşeurilor şi de transport în cadrul limitelor lor administrative ca să poată contracta companii de 
servicii, operatori privați sau aflați în proprietate publică, pentru colectarea deşeurilor. Numai Polonia 
este o excepție, fiindcă proprietatea asupra deşeurilor atribuie responsabilitatea pentru contractarea 
colectării deşeurilor către proprietari. În toate țările, entitățile regionale se presupun a administra 
eliminarea finală şi/sau facilitățile de tratare, inclusiv asociațiile inter-municipale, utilitățile publice 
regionale sau alte autorități sub-naționale.  

 

 

Caseta 1: Experienţa de Amplasare a Gropii Ecologice din Dublin, Irlanda 
 

Procesul de amplasare a gropii ecologice de gunoi Dublin din Arthurstown a fost prelungit, politic, şi avut ca rezultat 
concesii şi costuri extraordinare pentru a calma grupurile de cetățeni puternic opozante. Amplasamentul final selectat era 
o fostă carieră, în afara jurisdicției oraşului Dublin într-o zonă suburbană/rurală învecinată relativ înstărită – Comitatul 
Kildare, faimos pentru creşterea de cai de curse de rasă de mare valoare. Consiliul oraşului Dublin a cumpărat 
amplasamentul în 1992, şi opoziția din partea jurisdicției locale, Consiliul Comitatului Kildare, s-a manifestat imediat în 
refuzul de acorda permisiunea de a dezvolta amplasamentul. Doi ani mai târziu, Consiliul oraşului Dublin a câştigat un 
îndelungat proces în apel contra acestei decizii la o instanță locală, cu aplicarea a 26 de condiții de compensare a 
prezenței amplasamentului. Consiliul comitatului Kildare a continuat să se opună deciziei şi în cele din urmă a reuşit în a-şi 
prezenta mai departe opoziția la Înalta Curte în 1996, și la Curtea Supremă în 1997. Ambele înalte curți au confirmat 
decizia originală a curții inferioare de a permite construcția gropii de gunoi într-o zonă ai cărei cetățeni continuau să se 
opună. 
 
Preocupările comunității legate de amplasament includeau traficul crescut, urâțirea peisajului, gunoaiele necontrolate şi 
deşeurile duse de vânt, atragerea dăunătorilor şi paraziților, potențiale incendii, şi mirosurile neplăcute. Ca reacție, 
măsurile de compensare a amplasamentului includeau: (i) crearea unui grup de interes al comunității locale; (ii) un 
contract costisitor de a se balota deşeurile înainte dea fi transportate la amplasament; (iii) stațiile de balotare/ transfer în 
afara amplasamentului gropii de gunoi; (iv) patrularea din zori şi până în seară a zonei de către păsări de pradă antrenate 
în căutarea paraziților; şi (v) traficul ocolitor în jurul satului local Kill cu un sistem de urmărire a vehiculelor. Echipele de 
lucru de la groapă răspund în mod curent la plângerile şi anchetele presei locale şi au dezvoltat resurse ample de 
informare a publicului, inclusiv un film despre operațiunile de la groapa de gunoi, panouri cu fotografii, broşuri şi un 
model tridimensional educativ. Costurile suplimentare estimate pentru balotarea deşeurilor ca reacție la presiunea 
comunității sunt de circa 100 EUR/tonă.  
 
Lecțiile şi concluziile sunt: 

 Trebuie dedicat un timp substanțial consultării publicului, razei ample de acțiune şi conştientizării. 

 Cu cât mai mulți oameni înțeleg, cu atât devin mai dispuşi să accepte. Perceperea publicului se bazează în mod 

tipic pe puține informații tehnice asupra faptelor, deci raza de acțiune şi educarea sunt decisive. 

 Trebuie să rămânem permanent transparenți şi deschişi față de comunitate. 

 Plasarea unei facilități de stocare a deşeurilor în afara jurisdicției politice unde sunt produse deşeurile creşte 

riscul politic şi opoziția, şi nu este recomandată. Consiliul oraşului Dublin a decis să plaseze în viitor toate 

facilitățile pentru deşeuri în cadrul propriei jurisdicții politice. 

 Irlanda a decis să “depolitizeze” procesul de plasare prin retragerea responsabilității politicienilor locali pentru 

deciziile de a plasa gropi de gunoi şi facilități de management a deşeurilor; legiuitorii au fost de acord că 

aceasta era singura modalitate fezabilă de a progresa.  

 EPA Irlanda a creat un Manual de Amplasare a Gropilor de Deşeuri, folosit acum pe plan național, care 

promovează implicarea proactivă a publicului în fiecare etapă a ciclului de viață a gropii, inclusiv alegerea 

amplasamentului.  
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Administraţia şi prestarea serviciilor 

112. Modurile de prestare a serviciilor includ operatori publici şi privaţi. Managementul 
serviciilor legate de deşeurile solide generează venituri şi au un amplu potențial pentru participarea 
sectorului privat (PSP) în fiecare etapă: colectare, transfer, reciclare, tratament şi eliminare. În cele 
patru țări sunt angajați operatori privați pentru unele sau pentru toate aceste servicii. Unele prestări 
de servicii sunt strict publice, strict private, sau mixte. Toate țările au forme de piețe private de 
reciclare. Bulgaria are cea mai activă industrie de reciclare cu şase operatori privați. Multe oraşe şi 
primăriile mai mari externalizează serviciile de colectare şi transport către sectorul privat dar multe 
primării au companii de utilități publice care colectează şi transferă deşeurile. Utilitățile publice 
operează majoritatea gropilor de deşeuri ecologice, în ciuda interesului sectorului privat acolo unde 
sunt posibile profituri. Uzinele de incinerare şi alte facilități de transformare a deşeurilor în energie 
sunt aproape exclusiv conduse de PSP-uri, fiindcă tehnologia necesită expertiză specifică şi investiții 
inițiale semnificative. 

Monitorizarea şi Comunicarea Publică 

113. Feedbackul publicului şi mecanismele de plângeri nu sunt încă instituţionalizate pe scară 
largă. Amplasarea de gropi de deşeuri ecologice regionale sanitare depinde foarte mult de 
consultarea şi informarea proactivă a publicului iar reducerea cantității de deşeuri de la gropile de 
deşeuri ecologice se poate realiza numai cu campanii de educare a publicului şi de promovare a  
beneficiilor individuale şi colective ale sortării şi reciclării. Până acum, oportunitatea de a se reduce 
riscul politic prin dezbateri publice informate în perioada de amplasare şi operare a gropilor regionale 
de deşeuri ecologice este insuficient recunoscută. In loc de aceasta, industria care activează în 
domeniul mai profitabil al reciclării deşeurilor pare principalul motor al campaniilor de comunicare 
publică spre a se sublinia beneficiile sortării şi separării deşeurilor. Unele ministere ale mediului 
realizează campanii naționale publice de comunicare dar fondurile de mediu, acolo unde acestea 
există şi sunt funcționale, cum sunt FPMEE în Croația, predomină în educarea publicului.  

B. Durabilitatea Economică şi Financiară 

114. Politicile UE de management al deşeurilor sunt costisitoare. Costurile pentru 
managementul deşeurilor solide în celelalte state membre ale UE depăşesc de obicei 100 EUR pe 
tonă. Deşi perioadele de tranziție de implementare mai redusă înseamnă creșterea treptată a 
costurilor numai la acele nivele, discrepanța este mare între condițiile actuale în aceste patru țări –
majoritatea deşeurilor colectate neseparate ajunge în gropi necontrolate – şi deplina conformitate cu 
normele UE. Totuşi nici una din cele patru țări nu a dezvoltat planuri pentru a aborda această 
problemă absolut decisivă. 

Lipsa de Date 

115. Aproape că nu există date sigure disponibile la nivel naţional. În special, nu sunt date sigure 
disponibile despre costuri şi venituri, o cerință fundamentală pentru a organiza o tranziție națională 
spre conformitatea cu normele UE. După cum am observat mai devreme, implementarea normelor 
de mediu, monitorizarea, şi colectarea de date sunt limitate, parțial pentru că nu s-a admis niciodată 
că era nevoie de o reglementare a managementului municipal a deşeurilor solide, spre deosebire de 
alte servicii cum sunt furnizarea de apă, canalizarea sau electricitatea. În mod tipic, agenții de mediu 
nu colectează date despre deşeuri, dar dacă o fac nu există standarde clare spre a unifica datele 
colectate. Pe partea cu veniturile, taxele pentru colectarea de deşeuri pot fi o parte a taxelor locale, 
cum sunt în Bulgaria; pot fi colectate direct de un operator privat, cum sunt exemplele din România şi 
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Polonia; sau uneori taxele sunt incluse în taxele locale generale. Dacă primăriile oferă direct servicii 
legate de deşeuri, costurile sunt adesea nedetectabile în contabilitatea municipală dacă nu este o 
contabilitate organizată pe centre de cost şi include restanțe nereconciliate. Operatorii privați, pe de 
altă parte, arareori îşi dezvăluie veniturile. 

116. Estimările disponibile ale costurilor şi veniturilor variază mult pe ansamblul ţărilor luate ca 
modele. Conform interviurilor din perioada de vizite în teren, taxele de basculantă variază de la câțiva 
euro pe tonă, de ex. în Gorna Malitsa (Bulgaria), un oraş de 15.000 locuitori de la periferia Sofiei, la 
aproximativ EUR 40 în Zagreb (Croația). 

Veniturile nu acoperă costurile 

117. In multe cazuri, tarifele locale nu par să acopere costurile recurente. Ca serviciu bazat pe o 
taxă cu aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”, actualele venituri pentru colectarea deşeurilor şi 
groapa de deşeuri ecologice ar trebui să acopere toate costurile de operare şi întreținere, inclusiv 
costul pentru închiderea şi re-cultivarea gropii de deşeuri ecologice. Toate cele patru țări au aplicat 
acest principiu, dar majoritatea tarifelor sunt prea mici ca să acopere nivelele de recuperare a 
costurilor. În mod tipic, tarifele sunt stabilite la nivel local, dar consiliile municipale se opun creşterii 
taxelor din cauza disponibilității reduse a populației de a plăti. Potențialele de reducere a costurilor 
nu au fost integral explorate, şi potențialele câştiguri în eficiență prin participarea sectorului privat nu 
sunt încă integral valorificate. În Polonia, problema nerezolvată a proprietății asupra deşeurilor 
conform legislației în vigoare reduce durabilitatea financiară în sector fiindcă operatorii privați 
încasează câştigurile din colectarea deşeurilor în domeniile profitabile, în timp ce companiile publice 
municipale trebuie să opereze în primul rând rutele neprofitabile. Operatorii privați, acolo unde ei 
există, colectează de obicei suficiente venituri ca să acopere activitățile curente, dar arareori suficient 
pentru investiții fiindcă majoritatea contractelor PPP au inclus o subvenție preliminară pentru a 
acoperi investițiile inițiale, dar nu şi mecanisme de rezervă pentru viitoare investiții. Pentru gropile de 
deşeuri ecologice, subvenția preliminară de la IPA sau alte fonduri de preaderare a acoperit în mod 
tipic prima sau a doua celulă, dar după ce aceste celule se umplu, viitorul gropii de deşeuri ecologice 
nu este cunoscut. Aşadar, costurile de operare par să fie acoperite dar în multe cazuri nu sunt. 

Atenţia e concentrată pe maximizarea investiţiilor, nu pe sustenabilitate economică 

118. În cele patru țări strategiile naționale s-au concentrat pe investițiile cerute spre a se îndeplini 
obiectivele tratatului de aderare, în special asigurarea absorbției finanțării prin granturi UE. Această 
strategie avea ca scop maximizarea de investiții majore în termenul cel mai scurt, dar succesul ei pe 
ansamblul țărilor a variat - Polonia cel mai puțin şi Bulgaria cel mai probabil va absorbi cele mai multe 
fonduri. Totuşi, această strategie a subminat sustenabilitatea economică pe termen mediu. 

119. Mai întâi, o abordare pe termen scurt de obţinere a granturilor pentru investiţii “grele” 
este o utilizare sub-optimă a resurselor. În timp ce această strategie poate maximiza influxurile de 
resurse în economia locală, ea oferă de asemenea stimulente pentru investiții de dimensiune 
economică sub-optimă. Conform oficialilor UE, costul investițiilor pe cap de locuitor a fost mare mai 
ales în perioada primei runde de cereri de granturi primite pentru investiții în ape reziduale în 
România şi Bulgaria. Un alt exemplu în acest sens este numărul de locuitori pe groapă de deşeuri 
ecologice; în Bulgaria, aproape jumătate din cele 23 de sisteme regionale create acum servesc mai 
puțin de 100.000 persoane – mult mai puțin decât se consideră în general ca minim economic; şi 
multe din cele 55 de gropi de deşeuri ecologice planificate nu vor depăşi această medie. Construind 
mai multe gropi de deşeuri ecologice decât este necesar, Bulgaria evită dificilele negocieri inter-
municipale legate de selectarea amplasamentelor, dar implică nişte costuri de operare viitoare mai 
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mari decât ar fi necesar. În 5 până la 10 ani, reinvestirea în celule suplimentare fără beneficiul 
subvențiilor structurale va fi probabil de nesuportat şi această abordare va trebui revizuită. 

120. Concentrarea pe absorbţia granturilor structurale a eclipsat sustenabilitatea. Toate 
investițiile în infrastructura pentru deşeuri solide cu sprijin de la UE se realizează pe baza unor analize 
cost-beneficiu (CBA), care trebuie obligatoriu aplicate la granturile structurale  de la UE. Metodologia 
CBA stabileşte ca valoare netă prezentă, partea din costul total al sistemului ce cuprinde atât 
investițiile cât şi operarea care nu poate fi acoperită de veniturile generate. Această parte 
neacoperită este deficitul de finanțare din care un procentaj convenit, de obicei 80-85 procente, va fi 
finanțat prin granturi de la UE. Presupunând că veniturile de la utilizatori nu pot fi mărite peste un 
anumit nivel social acceptabil, o analiză de convenabilitate  determină nivelul maxim de tarif ce 
trebuie aplicat pentru a calcula deficitul de finanțare. Această analiză de convenabilitate se bazează 
pe parametri naționali, care sunt adesea foarte scăzuți, cum sunt în cazul României unde venitul 
minim a fost folosit ca punct de referință. Apoi, procentajul de finanțare este aplicat pe deficitul de 
finanțare, fără a depăşi suma totală a costurilor eligibile, care în practică include aproape numai 
costul investițiilor. Deoarece deficitele de finanțare sunt de obicei mari, cu cât mai mari sunt 
investițiile inițiale, cu atât mai mare e subvenția. Deoarece, din motive macro-economice, absorbția 
grantului în sine este un obiectiv, sistemul direcționează stimulentele către investiții mai mari cu 
costuri mai mari de operare şi întreținere în dauna sustenabilității pe termen lung a acestor investiții. 

121. Contraexemple apar din ţări care au făcut cu succes tranziţia la Sistemul de Management 
al Deşeurilor conform normelor UE fără a folosi fonduri structurale pentru investiţii. Irlanda a folosit 
sume substanțiale din granturi pentru a pregăti investiții: a efectuat studii,  a angajat consultanți pe 
termen lung, a efectuat campanii de formare pentru public cu rază mare de acțiune, şi consultări ca 
să reducă riscurile politice inerente pentru costuri crescute SWM (SMD), şi Asistență Tehnică pentru a 
dezvolta capacitatea locală de planificare (vezi cadrul 2). Irlanda a finanțat investiții pentru eliminarea 
deşeurilor în principal prin aranjamente PPP fără finanțare UE, dar cu o garantare a veniturilor de la 
administrațiile locale. În baza acestui aranjament, Sistemul de Management al Deşeurilor trebuie să 
genereze suficiente venituri ca să acopere costurile totale, inclusiv costul investițiilor. Slovacia (vezi 
Anexa 3) a finanțat investițiile SWM (SMD)  aproape exclusiv prin împrumuturi şi investiții de capital 
din sectorul privat, cu mecanisme de stimulente financiare – taxa pe groapa de deşeuri ecologice  - 
care ține seama de costul total.  

122. În al doilea rând, nici una dintre cele patru ţări nu a dezvoltat planuri de creştere treptată a 
veniturilor la niveluri de recuperare a costurilor pentru sistemul de Management al Deşeurilor. De 
exemplu în România s-a convenit ca nivelul de tarif folosit pentru a calcula deficitul de finanțare al 
CBA (adică analiza de convenabilitate) să fie stabilit la 1,8 procente din venitul mediu pe gospodărie 
din decila cu veniturile cele mai mici, 10 procente dintre cei mai săraci. Acest lucru s-a transpus în 
tarife fixe în majoritate. Planurile existente ar trebui să treacă pe mecanisme de convenabilitate care 
să țintească subvenții către cei săraci, în acelaşi timp cu maximizarea veniturilor de la utilizatorii care 
îşi pot permite să plătească, în loc să se împartă fonduri publice limitate în mod egal la întreaga 
populație. Utilizarea curentă a limitelor de convenabilitate nu permite o astfel de diferențiere. 

E nevoie să se organizeze tranziţia economică pentru a se realiza sustenabilitatea  financiară.  

123. Costurile pur de operare sunt în continuare mult mai mici în ţările occidentale din UE, chiar 
faţă de locurile unde au fost făcute investiţii de conformitate cu UE. Vizitele la amplasamente au 
arătat că specificațiile gropilor de deşeuri ecologice corespundeau cu standardele UE pe hârtie dar nu 
egalează calitatea existentă în țările occidentale mai prospere. Majoritatea investițiilor curente sunt 
finanțate de UE prin IPA sau fonduri de coeziune, sau diferite fonduri de la donatori, dar finanțarea de 
obicei acoperă numai prima fază a investițiilor poate pentru cinci ani. Astfel, când finanțarea prin 
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granturi internaționale se reduce, creşterile mari de tarife sau împrumuturile nesustenabile vor fi 
inevitabile, fiindcă este improbabil ca donatorii să mai ofere alte finanțări prin granturi pentru 
extinderea capacității gropilor de deşeuri ecologice după finanțarea modernizării unei groapi de gunoi 
obişnuite într-o groapă conformă de deşeuri ecologice.  

124. Investiţiile existente sunt de asemenea supuse unui risc. Menținerea operațiunilor cu 
deşeuri solide conform normelor UE este costisitoare, chiar cu norme de implementare mai puțin 
stringente. Dacă veniturile nu se corelează cu costurile crescute de operare, investițiile finanțate de 
UE pot fi supuse unui risc din cauza întreținerii inadecvate, ceea ce ar însemna că gropile de deşeuri 
ecologice pot să revină la starea de non-conformitate.  

 

 

125. Este nevoie de planuri clare ca să se treacă la venituri mai mari. Acest lucru necesită la nivel 
național monitorizarea costurilor şi antrenarea la scară largă a publicului. Dacă investițiile se fac 
folosind fonduri din granturi fără o creştere în paralel a tarifelor, va fi politic dificil în viitor să se 
crească tarifele la nivele sustenabile. Dacă totuşi, creşterile de tarife sunt însoțite de o calitate mai 
mare a serviciilor şi a eliminării deşeurilor, publicul va accepta mai probabil creştere taxei pentru 
utilizator ca fiind justificată. Acest lucru oferă o fereastră de oportunitate care trebuie să fie însoțită 

Caseta 2: Rolul UE în managementul deşeurilor municipale în Irlanda: 
Stabilirea de ţinte şi asigurarea de fonduri  

 
În 1986, Irlanda avea cam 300 de gropi de deşeuri necontrolate, şi nici o sortare a deşeurilor la sursă pentru populația sa de 
şase milioane de oameni. Până în 1995 au mai rămas numai 95 de gropi de deşeuri, totuşi doar 8,0 la sută din deşeurile 
municipale se reciclau. În 1996, Legea Managementului Deşeurilor a fost adoptată şi transpusă în politica guvernului, 
urmată în 1998 de o puternică campanie de informare a publicului, “Changing our ways” (Să ne schimbăm obiceiurile). Seria 
de programe naționale şi regionale care au urmat a continuat să ridice ştacheta şi să transforme sistemul de operațiuni cu 
deşeuri. Până în 2005, 36 procente din deşeuri se recicla, aproape de media UE 15 şi mai bine ca în Finlanda, Franța, Marea 
Britanie, Grecia şi Portugalia. Implementarea crescândă a EPA a determinat închideri (au mai rămas 39 gropi de deşeuri în 
2002); a impus amenzi substanțiale, şi a adus în fața instanțelor în mod curent cazurile de încălcări. 
 
Consensul este că politicile UE au determinat această transformare fiindcă ar fi fost inacceptabil ca Irlanda să încalce 
normele europene de mediu. Legea Managementului Deşeurilor a consfințit ierarhia UE din politica deşeurilor (prevenirea 
şi minimizarea deşeurilor, diversificarea gropilor de deşeuri prin combinarea reutilizării, reciclării şi recuperării energiei). 
Ţintele naționale pentru deşeuri au reflectat perioadele de programare ale UE (până în 2013). În plus, pe durata primei 
faze, puternica implementare a normelor derivate a ridicat costurile tehnologice pentru gropile de deşeuri, apoi au intrat în 
funcție țintele de reciclare şi reducere a deşeurilor, aducând stimulente financiare cum sunt taxa de groapă de gunoi de 20 
EUR /tonă, accizele pe pungile de plastic, un fond de mediu, şi în fine un sistem de “plată-pe-greutate”- toate acestea 
făcând aruncarea la groapa de gunoi mai puțin atractivă. 
 
La nivel național, țintele UE legate de deşeuri au fost transpuse combinând planificarea (Planul Național de Management al 
Deşeurilor), implementarea (conformitatea monitorizată de EPA) şi stimulentele financiare (taxa de groapă de gunoi). 
Totuşi, în Irlanda sectorul managementului deşeurilor pune accentul pe conformitate şi stimulente. Pe durata 
dereglementării şi privatizării din anii 1980 şi prima parte a anilor 1990, cetățenii irlandezi puteau arunca legal deşeurile 
cum voiau; operatorii privați concurau pe piață, mai degrabă decât pentru piață, aplicând eliminarea cea mai ieftină a 
deşeurilor. Dată fiind lipsa unei capacități de implementare locale folosind un plan de management al deşeurilor, 
implementarea prin aplicarea de penalizări cum sunt amenzile sau taxele a avut un succes mai mare în Irlanda. Un alt 
aspect remarcabil al implementării politicii UE pentru deşeuri în Irlanda a fost calitatea monitorizării progreselor, inclusiv 
un raport de evoluție anuală față de țintele naționale care face previziuni ale implicațiilor situației curente pentru 2013 – un 
instrument util pentru a atrage sprijin politic. 
 
In other EU countries, local authorities relied on traditional planning and public investment approaches, such as regulating 
solid waste disposal through waste management contracts.  



38 

 

de o viguroasă implicare şi de formare a publicului. Bulgaria şi Polonia se confruntă cu cea mai mare 
provocare, fiindcă acestea au în prezent tarife foarte mici. Creşterile de tarife sunt în mod normal 
dificil de obținut, şi ameliorările evidente ale performanței din sistemul deşeurilor sau calitatea 
infrastructurii ar putea oferi oportunitatea de a creşte tarifele şi a reduce deficitele cu recuperarea 
integrală a costurilor. Adesea nu se profită de aceste oportunități. Adesea, în percepția publicului 
tarifele sunt aşteptate să scadă dacă investițiile sunt suportate prin granturi de la UE. Ca urmare, 
informarea continuă a publicului despre costurile reale şi pe termen lung ale Managementului 
Deşeurilor este o componentă vitală a creşterilor de tarife şi a eforturilor de a se ajunge la 
sustenabilitate  financiară.   

126. Elaborarea contractelor determină performanţa în prestarea serviciilor. Contractele de 
servicii specifică standardele de performanță, alocarea riscurilor, şi acordurile de împărțire a 
veniturilor pentru operatorii contractați, publici sau privați. Specificațiile din contractele de servicii 
determină dacă operatorii privați sunt interesați şi dacă nivelele de prestare a serviciilor satisfac 
utilizatorii. Contractele de servicii de succes necesită un înalt nivel de cunoştințe şi expertiză la 
autoritatea contractantă, ceea ce subliniază importanța unei puternice capacități la nivel de 
administrație a serviciilor. Factorii de decizie politică au în mod tipic planuri ambițioase de a stimula 
finanțarea şi expertiza privată, dar tind să supraestimeze interesul sectorului privat. Dacă perceperea 
riscului este mare şi potențialele venituri reduse, operatorii privați nu pot fi mobilizați.  

Ameliorarea condiţiilor pentru implicarea sectorului privat ar putea să ajute 

127. Nivelul de dezvoltare al sectorul privat în Polonia, România şi Bulgaria poate fi un punct 
forte. Este mult mai puțin cazul în Croația, care încă se bazează în cea mai mare parte pe companiile 
municipale moştenite din fosta Iugoslavie. Sectorul privat s-a dovedit de asemenea capabil să 
investească, aşa cum ne dovedesc unele exemple din România. O trecere în revistă a condițiilor de 
angajament al sectorului privat ar fi valoroasă şi ar putea oferi lecții de ameliorare a calității 
contractelor şi procedurilor de licitare, poate şi să ducă la o eficiență mai mare a costurilor. În acelaşi 
timp, primăriile adesea nu au capacitatea de a administra adecvat contractele. 

128. În mod paradoxal implicarea UE a redus creşterea iniţială a folosirii participării sectorului 
privat. Există o problemă fundamentală în încercarea de a amesteca Parteneriatele Public - Private 
care ajută la atragerea de investiții în infrastructură din sectorul privat, şi pot ajuta la reducerea 
costurilor, cu folosirea fondurilor UE. Granturile UE de obicei finanțează investițiile inițiale şi trebuie 
să fie integral restituite într-un termen scurt, în timp ce plata prin modelele PPP acoperă serviciile 
prestate în faza de operare (vezi Anexa 4). Provocarea devine deci să se combine plata pentru intrări 
(investiții) cu plata pentru servicii. Ca să se ajungă la sustenabilitate financiară țările vor avea nevoie 
de consiliere cum să abordeze acest mix şi să folosească cel mai bine PPP-urile.  

Fondurile de Mediu ar putea fi un instrument util  

129. Fondurile de Mediu pot stimula finanţarea în sector.  Fondurile de protecție a mediului pot 
colecta venituri din taxe pe groapa de deşeuri ecologice şi alte taxe pe deşeuri, pot cofinanța 
investițiile sectoriale de capital, pot sprijini activitățile de reciclare, finanța campanii de comunicare 
publică, şi consolida capacitățile de implementare. FPMEE din Croația a devenit o instituție 
fundamentală în modelarea finanțării din sector. FPMEE generează venituri semnificative şi 
reinvesteşte resursele în proiecte integrate de Management al Deşeurilor prin cofinanțare; a început 
să administreze fonduri IPA şi poate oferi granturi, împrumuturi şi garanții. Cele 17 FPM-uri din 
Polonia urmăresc să simuleze finanțarea din sectorul privat a proiectelor pentru managementul 
deşeurilor solide prin subvenționarea ratelor de dobândă comercială, dar nu au obținut impacturi 
substanțiale din cauza fragmentării lor. Bulgaria nu a creat un Fond de Mediu independent, dar 
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colectează şi reinvesteşte venituri din taxe prin Întreprinderea Publică de Mediu - o ramură a 
Ministerului Mediului care operează în acelaşi cadru bugetar, dar stimularea sectorului pare redusă. 
România a constituit un fond, care încă nu a afectat finanțarea investițiilor în deşeurile solide. 

Implicaţiile crizei financiare globale 

130. În general, sistemele care generează venituri atrag finanțare. Totuşi criza financiară globală a 
redus capacitatea guvernelor locale de a găsi finanțare pentru investiții în servicii publice cu riscuri 
inerente care ar putea să le plaseze la limita atractivității pentru sectorul privat. De exemplu, după 
instalarea crizei financiare, a fost greu pentru Croația să mai atragă interesul marilor operatori chiar şi 
pentru un seminar de prezentare a investițiilor în Facilitatea de Management al deşeurilor din 
Regiunea de Nord-Est. Ca urmare, PPP-urile sunt acum tratate de unele țări în mod oportunist, în 
funcție de piața locală, ca o modalitate de a atrage finanțare. Guvernele trebuie să lucreze la 
reducerea riscurilor de investiții în sectorul lor de deşeuri solide. Punctul de plecare sunt ameliorări 
tehnice fundamentale cum este colectarea informațiilor precise pentru sporirea cunoştințelor şi 
predictibilitatea fluxurilor de deşeuri. Alte reforme sunt necesare pentru reducerea riscurilor 
financiare şi de reglementare. 

131. Când investițiile din sectorul privat nu sunt fezabile , multe primării ar trebui să poată face 
împrumuturi comerciale. Până când criza financiară globală a epuizat finanțarea disponibilă, multe 
municipalități din Polonia şi România au accesat împrumuturi comerciale de pe piețe interne care 
ofereau împrumuturi pentru municipalități. În Croația şi Bulgaria în principiu nu sunt obstacole pentru 
guvernele locale de a solicita finanțare comercială; exemple de guverne locale care au împrumutat 
există, deşi mai puține decât în Polonia şi România. Dar fără îndoială criza a avut un efect negativ 
asupra piețelor de finanțare municipală şi deşeurile solide au fost lovite mai dur decât alte servicii 
municipale cum este apa, din cauza riscurilor contractuale percepute ca fiind mai ridicate şi a 
profitabilității mai reduse. Se anticipează că situația se va ameliora pe măsură ce veniturile 
municipale îşi revin şi revine lichiditatea în bănci. Între timp, sprijinul pentru primării prin cota de 
cofinanțare din granturi UE este crucial, şi BEI în special a pus la dispoziție o finanțare substanțială.  

Reciclarea deşeurilor şi finanţarea emisiilor de carbon 

132. Veniturile din reciclare şi emisii de carbon ar putea de asemenea să amelioreze 
sustenabilitatea financiară în sector. Finanțarea emisiilor de carbon, în special pentru captarea de 
gaze din gropile de deşeuri ecologice şi tratarea separată a fracțiunii de deşeuri biologice de exemplu 
prin compost, poate oferi venituri suplimentare în sector. În practică, finanțarea emisiilor de carbon 
nu prea a jucat un rol în recentele ameliorări ale infrastructurii de Management al Deşeurilor şi 
aplicabilitatea sa este nesigură în Bulgaria, Croația, România şi Polonia. Principalul motiv este că prin 
reglementările Directivei pentru Gropi de Deşeuri Ecologice, captările din gropile de deşeuri ecologice 
sunt considerate drept cazuristandard. Ca urmare, schemele din alte regiuni care generează 
finanțarea emisiilor de carbon prin captarea de gaze şi ardere intermitentă nu pot fi considerate ca 
economisiri ‘suplimentare’ ale emisiilor de carbon pentru țările membre UE sau țările candidate. 
Folosirea gazelor de la gropile de deşeuri ecologice, de exemplu pentru producerea de electricitate, 
este viabilă numai pentru gropile mari de deşeuri ecologice. Potențialul de finanțare a carbonului ar 
putea fi testat în continuare având în vedere dezvoltarea de instrumente după terminarea perioadei 
Protocolului de la Kyoto (vezi Anexa 5 pentru posibile mecanisme). Sistemul European de Comerț cu 
Emisii (ETS) este conceput pentru facilitățile din sectorul industrial şi energetic şi până acum are prea 
puțină relevanță pentru managementul deşeurilor solide în țările din acest studiu. 

133. Cu excepția Croației, reciclarea în țările eşantion urmează un model tipic de focalizare 
primară pe reciclabile relativ valoroase pentru care - cu un anumit sprijin – se pot introduce destul de 
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uşor scheme de către sectorul privat. Majoritatea marilor oraşe au sisteme cu containere în punctele 
strategice pentru ca publicul să aducă materiale cum sunt sticla, metalul, plasticul şi hârtia. Principalul 
său merit este că reduce în general costurile de Management al Deşeurilor prin reducerea cantității 
de deşeuri ce trebuie aruncată. În mod tipic, costurile pentru aceste scheme se acoperă de la sine şi 
toate țările model au un sector privat bine dezvoltat în această afacere. Croația ia măsuri şi mai 
ample prin taxarea producătorilor anumitor produse sau materiale de ambalare, cum sunt pneurile, 
ambalaje pentru băuturi, şi foloseşte aceste venituri pentru a sprijini inițiativele de management al 
deşeurilor. Scăderea prețurilor globale la materialele reciclate a fost o lovitură. Problemele sociale nu 
par să aibă mare influență, ca de exemplu impacturile asupra populației Roma relativ numeroase care 
lucrează în acest sector. 

134. Au fost observate în țările din acest studiu unele inițiative de a se angaja populația mai direct 
şi a dezvolta practici de sortare la sursă şi colectare separată a deşeurilor din gospodării, dar aceste 
inițiative sunt foarte limitate. Ca rezultat, impacturile reciclării au fost limitate la nişte fracțiuni din 
totalul fluxului de deşeuri sau din țintele UE pentru reciclare. Datele sunt limitate şi estimările se 
referă la nivele de procentaj cu o singură cifră, de exemplu Eurostat raportează mai puțin de 1 
procent pentru Bulgaria şi 7 procente pentru Polonia în 2008. Alte cifre, de exemplu de la ETC/RWM 
ne dau 20 procente pentru Bulgaria (2006) şi 31 procente pentru România (2005) pe baza cifrelor 
indirecte, adică a diferenței între producerea de deşeuri şi alte căi de eliminare decât reciclarea. În 
ciuda acestor nesiguranțe a datelor precise, este evident că eforturi mai mari în antrenarea 
publicului, introducerea sortării deşeurilor la sursă şi alte investiții în tratarea deşeurilor sunt 
necesare în anii ce vin pentru a dezvolta Sistemul de Management al Deşeurilor în conformitate cu 
țintele de reciclare a deşeurilor ale UE. Direcția de acțiune în Croația ar putea fi un pas important în 
direcția acestor ținte, dar schema este relativ recentă. 

 
Figura 2: Reducerea deşeurilor şi Reciclarea (Directiva Gropilor de Deşeuri Ecologice, Strategia EU 

pentru Deşeuri) – Distanţa faţă de ţinte (2005) 

 
Sursa: Buletinul Warmer 2005 
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135. Figura 2 ilustrează progresele pe care statele membre ale UE le-au făcut spre a întruni 
atât cerințele Directivei Gropilor de Deşeuri Ecologice de a se aduce mai puține deşeuri organice 
la gropile de deşeuri ecologice şi de a se ameliora reciclarea deşeurilor la nivele de 50 procente 
(2020). În timp ce statele membre mai vechi pot fi considerate în general că întrunesc cerințele 
tehnice ale Directivei Gropilor de Deşeuri Ecologice, adică măsurile de control de mediu, figura 2 
ne arată că minimizarea deşeurilor şi țintele de reciclare nu sunt o provocare numai pentru noile 
state membre. Realizările din reciclare şi reducerea cantității aduse la groapa de deşeuri 
ecologice pot varia mult pe ansamblul statelor membre. 
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V. CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE 

136. Capitolele anterioare au identificat deficiențe majore în implementarea strategiilor de 
management al deşeurilor solide şi în progresele înregistrate către atingerea țintelor din aquis-ul 
comunitar în Bulgaria, Croația, Polonia şi România. Următoarea secțiune trage concluziile referitoare 
la abordarea problemelor transversale identificate în cele patru țări, precum şi la îmbunătățirea 
performanței pe sector. Această secțiune finală prezintă zone sugerate de acțiune, dar nu e 
nicidecum exhaustivă. Capitolul va recomanda politici de optimizare a performanțelor pe 
dimensiunile-cheie, însă nu va face recomandări cu privire la dezvoltarea de strategii specifice fiecărei 
țări în parte. O analiză în profunzime ar fi necesară pentru a personaliza abordările pentru fiecare 
țară. Constatările din raport au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, inclusiv DG 
Politică Regională, DG Mediu şi DG Extindere, care au primit raportul într-un mod cât se poate de 
favorabil şi care au agreat principalele constatări din acesta. Cu toate acestea, pe baza acestei analize, 
scopul raportului este de a căuta un dialog mai amplu cu reprezentanții UE şi la nivel de țară pentru a 
stabili o ordine în funcție de prioritatea intervențiilor.  

A. Perspective: abordări în vederea optimizării performanţei pe sector 

137. Analiza sugerează ameliorări pe trei dimensiuni fundamentale: 

(i) Crearea de aranjamente instituționale favorabile; 

(ii) Operaționalizarea planurilor naționale de management al deşeurilor; şi 

(iii) Realizarea sustenabilității economice şi financiare pe termen mediu. 

Dimensiunea  1: Îmbunătăţirea aranjamentelor instituţionale 

138. Construirea de capacităţi puternice de implementare. Conformitatea cu legislația de mediu 
în vigoare se implementează de obicei cel mai bine prin organisme independente legal care pot 
acționa din proprie inițiativă, şi pot opera acțiuni de implementare adecvate prin taxe şi alte 
sancțiuni, inclusiv urmărirea în justiție. Implementarea are obiectivul clar de a evita posibilele amenzi 
ridicate ca rezultat al procedurilor de încălcare a normelor UE pentru non-conformitate; în plus, 
implementarea efectivă este esențială pentru a stabili stimulentele corecte pentru autoritățile 
responsabile şi operatorii contractați de acestea spre a planifica, implementa şi menține un sistem 
integrat de management al deşeurilor solide. De asemenea, oferă publicului un mecanism de 
abordare a reclamațiilor de la cetățeni şi pe termen lung măreşte gradul de acceptare a eliminării 
finale şi alte soluții de tratare a deşeurilor. 

139. Creşterea sentimentului de proprietate în plan local. Planurile naționale ambițioase de 
management al deşeurilor nu au fost încă transpuse pe deplin în planuri regionale şi locale. 
Autoritățile locale, principalele forțe motrice ale implementării, încă nu și-au asumat nivelul de 
proprietate necesar pentru planuri ambițioase care includ investiții semnificative în infrastructură, 
alegeri politic sensibile de amplasamente pentru gropi de deşeuri ecologice şi creşteri de tarife. 
Crearea impulsului la nivel municipal va necesita stimulente suplimentare pentru performerii mai 
buni, şi creşterea sancțiunilor pentru non-conformitate şi performerii mai slabi; dar de asemenea o 
mai bună comunicare cu publicul şi campanii de angajare a populației locale.  

140. Alocarea unui timp mai îndelungat şi a mai multor resurse pentru procedurile de selecţie a 
amplasamentelor. Au fost dezvoltate bune practici de integrare EA strategică în faze timpurii şi EIA la 
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faze ulterioare în întregul proces de selectare a amplasamentului pentru gropile de deşeuri ecologice 
sau alte facilități de Management al Deşeurilor şi sunt aplicate astăzi în Irlanda după mulți ani de lecții 
dificile învățate de la un sistem care se baza cândva foarte mult pe procesul politic. Un caz de 
referință de selectare a amplasamentului unei gropi de deşeuri ecologice în Dublin (Caseta 3) a fost ca 
un semnal de trezire pentru oficiali ca să admită că procesul de selectare a amplasamentului trebuie 
depolitizat. Ca rezultat, Parlamentul a retras autoritatea de a decide selectarea amplasamentelor 
pentru deşeuri solide de la politicieni la nivel local şi a transferat-o autorităților tehnice de nivel mai 
înalt. Irlanda a implementat de asemenea linii directoare naționale de bune practici pentru studii 
tehnice în secvență de evaluare a opțiunilor de amplasare a gropilor de deşeuri ecologice ținând 
seama de SEA: efectuarea unei EIA sănătoase care oferă o ‘analiză a alternativelor’ pentru 
amplasamente aflate pe lista scurtă cu puternica implicare a publicului; şi realizează o EIA specifică 
amplasamentului cu implicarea publicului legată de un proces de avize de mediu. Aceste linii 
directoare naționale subliniază importanța unui proces sănătos tehnic iterativ care să includă 
implicarea publicului în fiecare etapă. Costurile inițiale mai mari şi un interval mai îndelungat de timp 
dau în final roade bune fiindcă procesul de luare a deciziei avansează, şi nu regresează. Schemele de 
incinerare a deşeurilor pot aduce provocări mai ales în acest sens, deoarece dezvoltarea lor se 
confruntă cu o puternică opoziție publică. Procesul de planificare şi procedurile de consultare trebui 
să fie atent concepute şi pot necesita un timp considerabil.   

Dimensiunea  2: Operaţionalizarea planului naţional de management al deşeurilor 

141. Creşterea capacităţii de implementare la nivel central. Dramaticele ameliorări impuse de 
țintele UE necesită un puternic impuls de sus în jos sub forma unui program de management adecvat, 
de planificare şi stimulente, dar capacitatea la nivel central este insuficientă pentru a operaționaliza 
strategiile naționale. Ministerele centrale au nevoie de personal suficient ca să opereze eficient, cu 
planuri realiste, ținte măsurabile şi termene limită intermediare. Totuşi, edificarea capacității la nivel 
central nu înseamnă o revenire la vechiul stil de planificare centralizată. De exemplu, în Bulgaria, în 
perioada primei faze de implementare a planului național de management al deşeurilor, absorbția 
fondurilor a fost lentă, aşa că în perioada fazei a doua guvernul a optat pentru alocarea de fonduri 
pentru gropile regionale sanitare de deşeuri ecologice la nivel național şi Ministerul Mediului chiar a 
participat la selectarea amplasamentului pentru gropile de deşeuri ecologice. Deşi acestea pot fi de 
ajutor pentru primării în perioada fazei de pregătire, lipsa sentimentului de proprietate la nivel local 
va întârzia probabil implementarea şi poate cauza viitoare probleme cu populația locală al cărei 
sprijin va fi necesar când gropile de deşeuri ecologice vor începe să accepte volume mai mari de 
deşeuri din alte regiuni. 

142. Consolidarea entităţilor inter-municipale pentru managementul regional al deşeurilor. 
Managementul integrat al deşeurilor solide depinde de implementarea şi coordonarea efectivă la 
nivel regional. Experiența internațională demonstrează că entități inter-municipale puternice sunt 
cruciale pentru planificarea regională şi administrarea serviciilor. Acestea necesită o bază 
operațională solidă instituțională, tehnică, şi financiară, şi adesea operează printr-o companie publică 
regională care are suficientă autonomie şi resurse, supravegheată fiind de municipalitățile 
fondatoare. Este necesară asistența pentru a se implementa acorduri inter-municipale puternice, 
negociate ca o ‘coloană vertebrală instituțională’ a sistemelor regionale integrate de management al 
deşeurilor solide. Aceste acorduri trebuie să specifice responsabilități, să distribuie riscurile, şi să 
împartă beneficiile între părțile semnatare.  

143. Oferirea de sprijin pentru pregătirea proiectelor. Una din provocările majore ale folosirii 
finanțării prin investiții disponibile şi implementarea politicii existente este lipsa de asistență pentru 
pregătirea proiectelor – atât financiar, tehnic, cât şi organizatoric. Unitățile administrative la nivel 
local şi inter-municipal sunt însărcinate cu activitatea curentă pentru a face sistemele integrate de 
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management al deşeurilor solide să funcționeze în practică. Ele solicită fonduri pe bază de propuneri 
de proiecte pe care le dezvoltă şi le prezintă spre aprobare autorității care  administrează fondurile. 
Totuşi ele sunt lipsite de capacitatea şi resursele de a înainta astfel de propuneri de proiecte, de a 
veni cu studii de fezabilitate şi proiecte tehnice, de a pregăti documentele de licitații, şi de a contracta 
mărfuri, lucrări şi servicii. Cei nou intrați mai devreme în UE, cum este Irlanda, au folosit finanțarea 
disponibilă prin granturi pentru a sprijini intens pregătirea proiectelor şi au mobilizat cu succes 
capitalul privat pentru implementarea ulterioară a proiectelor (vezi Caseta 3). Programele de granturi 

şi de asistență tehnică trebuie să pună mai mult accent pe această dificultate inițială. 

 
Dimensiunea 3: Progresul spre sustenabilitate economică şi financiară pe termen mediu 

144. Creşterea cotei şi ameliorarea condiţiilor de participare privată la asigurarea serviciilor. 
Participarea ofertanților privați la servicii în managementul deşeurilor poate fi în beneficiul sistemului 
în ansamblu. Bugetele publice sunt scutite de investițiile necesare în sistemele SWM (SMD), 
întreprinderile private pot veni cu inovații şi o bună expertiză de management, acestea reduc 
posibilitatea patronajului politic, şi fac ca ofertantul să fie direct responsabil față de clienți – în special 
în situațiile în care guvernul nu oferă subvenții pentru asigurarea serviciului. Contractele bine scrise 
cu defalcarea adecvată a riscului care sunt oferite la licitații prin mecanisme transparente pot de 
asemenea contribui mult la ameliorarea eficienței de cost a sistemului în ansamblu. 

145. Unde este posibil, legarea îmbunătăţirilor la nivelul serviciilor de  creşterea tarifelor. 
Guvernele adesea subvenționează asigurarea serviciului prin tarife mici pentru a asigura accesul la  
servicii convenabile pentru grupurile cu venituri mici. Totuşi, procedând astfel, ele pot face ca 
Managementul Deşeurilor să devină neatractiv pentru întreprinderile private care nu vor să fie la 
cheremul sectorului public; şi ofertanții adesea ajung să fie răspunzători în fața factorilor politici în loc 
să le fie clienți. Deoarece politicienii adesea mențin taxele de management al deşeurilor sub costurile 
de recuperare pentru câştiguri politice pe termen scurt, ei pot face ca ofertanții de servicii să devină 
dependenți de subvenții de la guvernul central şi/sau să reducă fără penalități serviciile. În acelaşi 
timp, devine tot mai greu să ajustezi tarifele ulterior când acestea nu pot fi justificate prin ameliorări 
ale calității serviciilor. Alte surse de venituri suplimentare sau reduceri de costuri pot de asemenea fi 
căutate prin ameliorarea nivelelor de reciclare. Deşi toate cele patru țări au un sector activ de 
reciclare, educarea mai intensă a publicului şi antrenarea acestuia sunt necesare pentru atingerea 
țintelor. 

146. Căutarea de surse de venituri suplimentare sau reduceri de costuri prin ameliorarea 
nivelelor de reciclare. Bulgaria, Croația, Polonia şi România au un sector privat de reciclare dar e 
nevoie de o educare mai intensă a publicului şi de antrenarea acestuia spre a atinge țintele. 

 

Caseta 3: Folosirea fondurilor structurale de la UE în Dublin 
 
Irlanda a folosit finanțare de la UE pentru a implementa politica deşeurilor din UE. Ţări cum sunt România, Bulgaria sau 
Polonia au planificat să folosească Fonduri Europene de Dezvoltare Regională în esență spre a subvenționa investiții în 
facilități de depozitare conforme cam până la 97 de procente. Totuşi, aceste țări se luptă să construiască o linie de proiecte 
şi să finalizeze amplasamente de facilități inter-municipale. Irlanda este exemplu pentru o abordare radical diferită: Dublin 
s-a folosit de PPP spre a finanța un nou incinerator care a permis optimizarea capacității, şi pentru prepararea proiectelor, 
inclusiv consultările şi comunicările ample cu publicul, au folosit un grant masiv de 8,0 milioane EUR de la FEDR; această 
finanțare ar fi putut fi greu de obținut din surse bugetare. 
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147. Definirea limitelor clare de accesibilitate. În multe țări, grupurile cu venituri reduse suportă 
o cotă disproporționată din serviciile ineficiente şi tind să plătească prețuri mai mari decât 
gospodăriile mai înstărite. Deoarece acestea adesea nu beneficiază de economii de proporții şi 
externalizări de rețele (de ex. în zonele rurale), şi adesea profită de ele unii ofertanți individuali (în 
special dacă un ofertant are monopolul serviciilor din zonă), ele nu numai că trebuie să cheltuiască o 
cotă mai mare din bugetul lor pe servicii, dar de asemenea tind să primească şi servicii mai slabe. 
Guvernele centrale sau regionale pot ajuta jurisdicțiile sărace să rezolve această problemă aducându-
le împreună şi ajutându-le să formeze un front comun pentru a negocia cu ofertanții individuali. 

B. Concluzie şi perspective 

148. Bulgaria, Croația, Polonia şi România au acces la fonduri importante acordate de UE pentru 
asistență şi sprijin din partea Instituțiilor Financiare Europene, care rămân necheltuite în cea mai 
mare parte. În ciuda asistenței financiare generoase acordate în vederea adoptării de strategii 
naționale în sectorul managementului deşeurilor, actuala organizare a asistenței internaționale pare 
deficitară la capitolul abordării problemelor sistemice esențiale. Niciunul dintre cei trei noi membri ai 
UE nu se află pe drumul spre utilizarea integrală a fondurilor FEDR pentru managementul deşeurilor 
solide până la data țintă. În prezent, sursele disponibile de finanțare nu au fost utilizate sau alocate în 
vederea optimizării performanței pe sector, ci - cu câteva excepții - pentru a finanța sau redacta 
proiecte. Cu toate acestea, ultimii zece ani au demonstrat că o abordare pe fiecare proiect în parte nu 
este potrivită pentru ca noii membri să realizeze o dimensiune suficientă pentru a intra în raza de 
acțiune a politicii UE referitoare la deşeuri. 

149. Constatările acestei analize comparative multinaționale şi consultările cu Comisia Europeană 
sugerează o necesitate de a mări performanțele de management al deşeurilor solide în unele din 
noile membre ale UE sau în țările candidate: Tabelul 7 de mai jos oferă o imagine de ansamblu a 
neajunsurilor majore identificate în Bulgaria, Croația, Polonia şi România; discrepanța de finanțare şi 
altă asistență necesară abordării acestor provocări dar care în prezent nu sunt disponibile. În timp ce 
forma şi modalitățile de implicare ar varia pe baza unor necesități care diferă de la țară la țară, 
experiența Băncii Mondiale în regiunea EAC şi în alte părți sugerează posibile modalități de asistență 
(a se vedea caseta 4). 

150. Îmbunătățirile performanței sectorului de management al deşeurilor solide ar necesita o 
abordare mai sistemică a sectorului comparativ cu abordările anterioare. Intervențiile la nivel de 
sector în țările individuale necesită soluții personalizate care corespund problemelor identificate în 
prezentul raport, dar şi o echilibrare a capacității specifice de implementare. Ţările membre UE vor 
trebui în scurt timp să inițieze elaborarea de Programe Operaționale pentru noua perioadă de 
finanțare din fonduri structurale (2014-2020). Rezultatele acestui proces vor defini dacă resursele 
disponibile din granturi UE vor fi utilizate pe scară largă şi într-un mod durabil din punct de vedere 
economic şi financiar.  

151. Constatările din prezentul raport ar putea fi foarte oportune pentru a susține acest proces. 
Ele pot oferi date pentru un dialog direcționat cu cei care elaborează politici la nivel național şi sub-
național, precum şi cu funcționarii de rang înalt însărcinați cu implementarea Programelor 
Operaționale şi cu dezvoltarea noii perioade de programare care urmează să fie inițiată în scurt timp. 
Un astfel de dialog ar căuta inițial feedback referitor la constatările şi recomandările analizei, însă ar 
oferi şi oportunitatea de a învăța din practicile pe sector din țările membre UE mai avansate şi ar 
duce, în cele din urmă, la stabilirea de priorități pentru inițiativele țintite din noile membre UE şi țări 
candidate.  
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Caseta 4 : Banca Mondială şi Managementul Deşeurilor Solide  

 
În termenii cifrelor pe 2008, Banca Mondială susține dezvoltarea managementului deşeurilor solide în 72 de proiecte la nivel 
mondial. Acest  număr include proiecte complet concentrate pe acest sector, precum şi proiecte (sau programe) care au un 
obiectiv parțial de dezvoltare în domeniul managementului deşeurilor solide. Valoarea totală a investițiilor şi a activităților de 
dezvoltare a sectorului s-a ridicat la 613 milioane USD. În regiunea Europa şi Asia Centrală (EAC) implicarea în sector a constat în 
total din activități de mangament al deşeurilor solide într-un număr de 16 proiecte cu o valoare totală de 173 milioane USD. 
 
Aceste proiecte finanțează o gamă largă de activități, atât investiții cât şi programe de asistență tehnică. Iată câteva exemple 
tipice de  activități în domeniul managementului deşeurilor solide care au loc de regulă în cardul proiectelor finanțate de Bancă 
şi în cadrul cărora a fost dobândită expertiză din mai multe țări:  
 

• Dezvoltarea şi consolidarea aranjamentelor instituționale 
• Elaborarea cadrului legal şi reforma politicilor 
• Implicarea sectorului privat 
• Recuperarea costurilor, reforma tarifelor şi sustenabilitatea financiară 
• Aranjamente inter-municipale de colectare a deşeurilor şi facilități de eliminare a deşeurilor la nivel regional 
• Sisteme de colectare şi reciclare a deşeurilor 
• Transferul, groapa de deşeuri, formarea de compost şi închiderea gropii de gunoi 
• Modernizarea ocupației de gunoier 
• Instrumente economice şi transferuri interguvernamentale 

 
Aceste activități sunt întreprinse şi finanțate într-o gamă diversificată de concepte de proiect. Obişnuite sunt proiectele 
elaborate integral pentru îmbunătățirea sectorului de management al deşeurilor solide. În regiunea EAC, un număr de proiecte 
se referă la programele de investiții pentru facilitățile regionale de evacuare a deşeurilor. Un exemplu de abordare mai integrată 
este proiectul recent derulat de Bancă în sectorul de management al deşeurilor solide din Azerbaidjan. Pentru zona din jurul 
capitalei (Baku), acest proiect implementează un program de asistență tehnică semnificativă pentru reforma sectorului alături de 
investiții în desfăşurarea de servicii de colectare; modernizarea facilităților de evacuare; închiderea gropilor de gunoi ilegale şi 
dezvoltarea de noi investiții în transferul deşeurilor şi abordări mai avansate ale reducerii şi evacuării deşeurilor. Programul de 
asistență tehnică dirijează reforma sectorului, susține operaționalizarea unei noi instituții la nivel de primărie pentru 
managementul deşeurilor solide şi dezvoltă structuri tarifare şi modele operaționale durabile din punct de vedere financiar cu 
sisteme de date şi facturare. 
 
În cadrul altor proiecte, managementul deşeurilor solide este mai degrabă o componentă a unui proiect sau program mai amplu. 
De exemplu, în Turcia, investițiile în sectorul managementului deşeurilor solide fac parte dintr-un program de investiții în servicii 
municipale gestionat de o bancă de investiții municipale la care autoritățile locale pot depune cerere pentru a obține fonduri 
pentru proiecte în sectorul infrastructurii locale, al salubrității şi al managementului deşeurilor solide. În alte țări, investițiile 
parțiale în sectorul managementului deşeurilor solide sunt legate de programele de dezvoltare urbană sau de cele de atenuare a 
efectelor schimbărilor de climă (recuperarea gazelor generate de gropile de gunoi şi utilizarea de bio-combustibili pentru 
generarea de energie). 
 
Un instrument de finanțare tipic pentru Bancă este împrumutul pentru investiții și împrumutul pentru asistență tehnică. O 
imagine mai detaliată a instrumentelor este redată în Anexa 7. 
 
Pe lângă împrumuturile acordate din resursele proprii în sectorul de management al deșeurilor solide, Banca de asemenea co-
finanțează instrumente ca aranjamentele de finanțare a emisiilor de carbon și granturi oferite de Fondul Global de Mediu (FGM, 
de ex. în proiectele de management PCB). 
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Tabelul 7: Neajunsurile majore şi posibile zone de intervenţie 

Ţara Provocări Sectoriale  Nevoi de Investiţii  Nevoi de Asistenţă Tehnică  Posibil rol al Băncii Mondiale  

România Capacitate slabă locală de redactare şi implementare 
de proiecte  

Responsabilități suprapuse la nivel de județ 
(regional)  

Capacitate limitată la nivel central de monitorizare şi 
management de proiect 

Piața de reciclare şi compostare subdezvoltată 

EUR870 milioane deficit 
finanțare generală 

EUR230 milioane nevoi de 
cofinanțare 

 

Management local şi regional 

management proiect la nivel 
central  

Consiliere PPP  

Dezvoltare Piața Reciclabile  

 

Intermediar financiar şi acordare de 
Asistență Tehnică  

Bulgaria Selecții deficiente de amplasamente de gropi de 
deşeuri ecologice  

Asociații regionale slabe şi lipsa sentimentului de 
proprietate la nivel local 

Capacitate foarte redusă de implementare 

Sustenabilitate financiară pe termen lung  

Disponibilitate limitată a datelor  

EUR55 milioane nevoi de 
cofinanțare 

Optimizare Sector 

Sustenabilitate financiară  

Implementare 

Selectare amplasare gropi de 
deşeuri ecologice  

Împrumuturi pt. politici 

Lucrări economice şi sectoriale 

Puternic interes al UE DG Regio în 
dialog tripartit UE-Guv-WBG 

Polonia Lipsa persistentă a datelor  

Cadru instituțional fragmentat şi slabă capacitate de 
implementare 

Proprietatea deşeurilor şi structura locală de 
stimulente 

Pregătire foarte lentă a proiectelor şi capacitate 
locală slabă 

Consultare publică redusă şi puternica opoziție 
locală 

Cota mare de aruncare ilegală a deşeurilor 

EUR550 milioane deficit 
finanțare  

Selectare amplasare gropi de 
deşeuri ecologice  

Consultarea publică 

Strategia şi planificarea regională  

Împrumuturi pt. politici şi investiții  

Lucrări economice şi sectoriale 
Fereastră de oportunitate: iunie 2010 
discuții la nivel înalt UE-Guvern 

Croația Procedurile de selecție ineficiente pt. gropile de 
deşeuri ecologice şi puternică opoziție locală 

Lipsa de capacitate pt. management proiecte 
regionale  

Colectarea deşeurilor în insule în sezonul turistic  

Lipsa experienței PPP 

EUR 350 milioane nevoi de 
finanțare generală 

Consiliere PPP  

Selectare amplasare gropi de 
deşeuri ecologice  

Management regional 

Împrumuturi pt. investiții (unde nu este 
disponibilă finanțare BERD sau BEI) 

Dialog continuu şi parteneriat strâns cu 
clienții naționali şi locali 
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Anexa 1: Lista reprezentanţilor şi instituţiilor contactate 

Instituţia Nume şi Funcţie 

Bulgaria (iunie 2009) 

Ministerul Mediului şi Apelor Emilia Stoyanova 
Director Executiv, Compania pentru managementul activităților de 
protecția mediului   

Maria Krusteva-Ninova 
Şef Departament, Direcția managementul deşeurilor   

Shteryo Nozharov 
Director, Departamentul schimbări climatice, politici de investiții şi PP 

Asociația Națională a Consiliilor Locale Ginka Tchavdarova 
Director Executiv  

Asociația Bulgară pentru Reciclare  Temenuzhka Kostova 
Director Executiv  

ECOPACK Kiril Zdravkov 
Director Executiv 

Tihomir Lazarov 
Director Tehnic 

Monika Romenska 
Manager Reglementări, Afaceri Publice şi Municipale 

Ekobulpack Vidio Videv 
Director Executiv  

Milen Dimitrov 
Procurist 

Primăria Gorna Malina Emil Naidenov 
Primar 

Asociația pentru Mediul Pământului  Anton Tzanev 

Fundația Natura Împrumutată  Stoyan Yotov 
Director Executiv 

Asociația de Mediu “Za Zemiata” Venelina Velichkova 

Croaţia (decembrie 2008 şi februarie 2009) 

Ministerul Protecției Mediului, Planificării Teritoriului şi 
Construcțiilor  

Nikola Ruzinski 
Secretar de Stat 

Vlatka Lucijanic Justic 
Şef Departamentul pentru programele UE de dezvoltare a 
infrastructurii   

Mladen Glavocevic 
Departamentul pentru programele UE de dezvoltare a infrastructurii 

Fondul pentru Protecția Mediului şi Eficiența Energetică  Vinko Mladineo 
Director 

Sandra Prskalo 
Şef de cabinet  

Ministerul Economiei Drazen Ivanusec 
Şef Departamentul pentru Sistemul de Achiziții Publice  

Teja Kolar 
Departamentul pentru  Sistemul de Achiziții Publice 
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Maja Kust 
Departamentul pentru  Sistemul de Achiziții Publice 

Oficiul Central pentru Dezvoltare, Strategie şi Coordonarea 
Fondurilor UE  

Hrvoje Dolenec 
Secretar de Stat 

Damir Tomasovic 
Şef  Departament, Programe EU, Coeziune Economică şi Socială 

Agenția Guvernamentală pentru Parteneriat Public-Privat  Kamilo Vrana 
Director 

Mario Turkovic 
Consultant principal  

GumiImpex Damir Kiric 
Director 

Patrick Stadaas 
Contabil şef 

CISTOCA, Zagreb Holding Marko Melcic 
Director 

Dinko Sincic 
Asistent Director 

Delegația Comisiei Europene  Davor Percan 
Task Manager, Mediu şi Energie  

Zeljka Zgaga 
Task Manager, Infrastructură şi Competitivitate 

Instituția Publică pentru Managementul Deşeurilor 
Municipale Ne-periculoase din Nord-vestul Croației (JUSZH) 

Nedo Cepic 
Director 

Districtul Zagrebačka  Ljerka Rajakovid  

Districtul Varaždinska  Nevenka Krklec, Ivana Dukši 

Districtul Sisačko – M`oslavačka  Ante Rajid 

Districtul Vukovarsko -Srijemska  Tamara Šarid,Mario Naglid 

Districtul Krapinsko -Zagorska  Stjepan Bručid 

Districtul Međimurska  Dl. Baranašid, Sandra Golubid 

Districtul Koprivničko – K~riževačka  Darko Koren, Marijan Štimac, Zlatko Filipovid 

Districtul Virovitičko-Podravska  Iva Šarid Srzid, Dubravka Repid 

Districtul Bjelovarsko - Bilogorska  Ivo Vatrov 

Oraşul Zabok Željko Tomek 

Oraşul Varaždin Antun Mišanovid 

Oraşul Prelog Željko Poredoš, Siniša Radikovid 

Oraşul Zagreb Goran Šarid  

Oraşul Ludbreg Darko Crnkovid  

Oraşul Đurđevac Tomislav Sardelic, Mario Mahovlic 

Oraşul Krapina Marko Ljubid 

Oraşul Oroslavje Ivan Tuđa 
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Polonia (decembrie 2008) 

Ministerul Mediului Aleksandra Malarz 
Director, Departamentul pentru Programul Operațional Infrastructură 
şi Mediu  

Fondul Național pentru Protecția Mediului şi Managementul 
Apelor  

Malgorzata Skucha 
Vice-Preşedinte şi Responsabil pentru managementul deşeurilor  

Jerzy Swaton 
Director, Departamentul Protecția Solului 

Edyta Stankiewicz 

Director adjunct, Departamentul Protecția Solului 

Price Waterhouse Coopers Alina Sarnacka 
Manager,  Departamentul Transport, Infrastructură şi Sectorul Public 

Maciej Czura 
Asociat, Departamentul Transport, Infrastructură şi Sectorul Public 

România (decembrie 2008 şi februarie 2009) 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Nicoleta Chiriac 
Director General , Direcția pentru Sol, Subsol şi Managementul 
Deşeurilor   

Liliana Chirila 
Director General, Autoritatea de Management pentru POS Mediu, 
Direcția Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului  Brandusa Petroaica 
Director, Deşeuri şi Substanțe Chimice Periculoase  

Asociația Română pentru Managementul Deşeurilor Solide Viorel Marcu 
Director 

Alexei Atudorei 
Consultant 

ECOROM Ambalaje (Asociația Industriei de Reciclare) Sorin Popescu 
Manager general 

Liliana Nichita 
Director, Departamentul pentru Asistență Tehnică  

Primăria Piatra Neamț/Județul Neamț Lucia Popirda 
Director Executiv, Unitatea de Implementare a Proiectelor, Primăria 
Piatra Neamț 

Comisia Europeană (Decembrie 2008 şi Martie 2010) 

DG Politică Regională Anastassios Bougas 
Şef unitate, România 

Benoit Nadler 
Şef birou, România 

Panayotis Thanou 
Şef birou, Croația (IPA/ISPA) 

Hanna Dudka 
Şef birou 

Renaldo Mandmets 
Şef birou, Bulgaria 

Carsten Rasmussen 
Adjunct Şef Unitate, Bulgaria 

Stavroula Pelekasi 
Şef birou, Bulgaria 
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Valeri Natan 
Şef birou, Bulgaria 

Marek Teplanski 
Şef birou, Poland 

DG Mediu, Relații Internaționale şi Extindere  Joanna Fiedler 
Funcționar *domeniul] politici 

Francois Delcueillerie 
Biroul pentru Croația  

Karolina Fras  
Managementul Deşeurilor 

Michail Papadoyannakis 
Managementul Deşeurilor 

Rosalinde Van Der Vlies 
Managementul Deşeurilor 

DG Mediu, Politica de Coeziune şi EIA George Kremlis 
Manager 

Anastatios Nychas 
Funcționar *domeniul] politici 

Katarzyna Charzynska 
Funcționar *domeniul] politici 

Katarzyna Kot 
Funcționar [domeniul] politici 

Daniele-Veleria Andrei  
Şef politică 

Milena Novakova 
Funcționar *domeniul] politici 

DG Mediu, Producție Durabilă şi Consum  Hans Christian Eberl 
Funcționar *domeniul] politici 

DG Extindere Noora Hayrinen 
Şef birou, Croația 

Rachele Gianfranchi 

Gordon Purvis 
Infrastructură şi IFI, IFI Advisory Group 
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Anexa 2: Aranjamente instituţionale – Matrice generală 

FUNCŢIA INSTITUŢIA 

 BULGARIA CROAŢIA POLONIA ROMÂNIA 

Elaborarea 
politicilor 

Ministerul Mediului (MM) 
stabileşte prioritățile şi 
direcția strategică în Planul 
Național de management al 
deşeurilor (PNMD) 

Ministerul Protecției Mediului, 
Planificare Fizică şi Construcții 
(MEPPPC) responsabil cu 
Strategia de Managementul 
Deşeurilor, şi Planul Național de 
management al deşeurilor 
(PNMD) 

Ministerul Mediului (MM) stabileşte 
direcția națională strategică; dar 
guvernele regionale (voievodatele) 
au substanțial spațiu discreționar şi 
prioritățile pot diferi; Ministerul de 
Dezvoltare Regională (MDR) 
stabileşte prioritățile pentru 
investițiile de capital, în 
concordanță cu Planul Național de 
Management al Deșeurilor (PNMD).  

Ministerul Mediului (MM) responsabil 
pentru Strategia de Management al 
Deşeurilor 2003-2013 şi Planul Național 
de management al deşeurilor (PNMD) 

Cadrul legal Primăriile legal responsabile 
pentru SWM (SMD); trebuie 
să creeze asociații regionale 
de  Management al 
Deşeurilor 

Primăriile au responsabilitate 
legală pentru prestarea 
serviciilor municipale SWM 
(SMD); județele legal obligate să 
organizeze Managementul 
Deşeurilor la nivel regional. 

Primăriile au responsabilitatea 
legală pentru SWM (SMD) 
municipal, dar drepturile de 
proprietate pe deşeuri aparțin 
deținătorului deşeurilor care decide  
contractarea serviciilor de colectare 

Primăriile legal responsabile pentru 
SWM (SMD), dar sunt obligații de 
asemenea pentru unitățile 
administrative județene (regionale)  

Reglementarea MM stabileşte standarde şi 
emite permisele; 
Inspectoratele Regionale de 
Mediu verifică  permisele  

MEPPPC emite licențe, permise, 
şi cerințe standard; 
Inspectoratele de Mediu emit şi 
verifică permisele 

Nu sunt informații disponibile MM stabileşte standardele de mediu, şi 
Ministerul Administrației şi Internelor 
(MAI) reglementează standardele 
administrației publice . Licențele şi 
permisele emise de MAI 

Supravegherea 16 Inspectorate Regionale de 
Mediu supraveghează  
conformitatea in 55 regiuni 
de Management al 
Deşeurilor 

Inspectoratele de Mediu cu 
birouri centrale şi 
descentralizate sub 
supravegherea MEPPC; Agenția 
Croată de Mediu (AZO) 

Inspectoratele de Protecție a 
Mediului la nivel național și regional 
supervizează practicile de 
management ale deșeurilor; 
municipalitățile supervizează 

Gardă Independentă de Mediu cu 8 
comisariate regionale şi 42 județene 
afiliate la MM; Autoritate Națională de 
Reglementare (NRA) pentru Servicii 
comunitare şi Utilități Publice asociată 
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colectează date şi întreține 
sistemul național de  informații 
despre deşeuri  

operatorii, sub tutela voivodatelor.  cu MAI 

Implementarea Inspectoratele Regionale 
sunt de asemenea 
însărcinate cu 
implementarea, inclusiv 
închiderea gropilor ilegale 

Inspectoratele de Mediu fac 
vizite la fața locului şi verifică 
conformitatea, emit taxe şi 
amenzi, şi inițiază  litigii după caz 

Primăriile responsabile să asigure 
conformitatea gropilor de deşeuri 
ecologice, dar capacitate de 
implementare foarte limitată şi/sau 
lipsa instrumentelor 

Garda de Mediu şi NRA fac inspecții pe 
teren şi au sarcina de a aplica 
mecanisme de sancțiune  

Planificarea MM redactează PNMD; 
asociațiile regionale au rol 
limitat de planificare în 
practică; oraşele mai mari 
redactează propriile planuri 

MEPPPC redactează PNMD, 
stabileşte preferințele 
tehnologice şi aprobă locul 
gropilor de deşeuri ecologice; 
Funcționarii Administrativi 
județeni responsabili cu 
planificarea fizică a 
documentelor şi stabilesc locația 
facilităților, inclusiv gropile de 
deşeuri ecologice; Birourile 
Municipale planifică facilitățile 
municipale 

MM redactează PNMD; 16 Planuri 
de management al deşeurilor 
regionale sub responsabilitatea 
Voievodatelor, plus planuri locale la 
primării; Deciziile de amplasare de 
gropi de deşeuri ecologice şi de 
reabilitare se iau la nivel regional. 

PNMD redactate de MM; 8 Planuri 
regional de management al deşeurilor 
de la Agențiile Regionale de Protecție a 
Mediului (REPA) cu slabă capacitate; 
planurile municipale redactate de 
Consiliile Județene, inclusiv plasarea, 
tehnologia şi finanțarea 

Finanţarea Amestec de fonduri UE şi 
Fonduri Naționale pentru 
investițiile de capital, alocate 
prin MM; cofinanțarea de 
asemenea disponibilă de la 
Întreprinderea de Protecție a 
Mediului; O&M din veniturile 
curente; taxe stabilite de 
consiliul municipal  

Companiile de Management al 
Deşeurilor şi organismele 
guvernamentale asociate sunt 
responsabile cu asigurarea O&M, 
plus închiderea şi re-cultivarea; 
Fondul de Protecție a Mediului şi 
Eficiența Energiei (EPEEF) a 
cofinanțat investițiile de capital  
şi administrează fondurile 
disponibile IPA  

Fondurile UE pentru investițiile de 
capital administrate la MRD şi 
implementate prin Fondul Național 
de Protecție a Mediului și 
Management al Apei (FPMMA), plus 
16 fonduri independente regionale; 
MM cu rol coordonator; Fondurile 
de asemenea oferă subvenții ale 
ratei dobânzii finanțate din taxa pe 
poluare 

Fonduri UE pentru investiții de capital , 
cu cofinanțare de la bugetul național şi 
local; O&M din veniturile curente; 
închiderea şi re-cultivarea suportate de 
proprietarul gropii de deşeuri ecologice; 
taxa stabilită de primării pe baza 
structurii stabilite la MM; REPA pot cere 
în plus; Fond de Mediu cu 
funcționalitate limitată 

Administraţia Asociațiile Inter-municipale 
sunt responsabile cu gropile 
regional de deşeuri 
ecologice, dar in practică 

Companiile Regionale de 
Management al Deşeurilor 
stabilite prin acorduri inter-
județene sau inter-municipale 

Asociațiile inter-municipale 
însărcinate cu contractarea, inclusiv 
studiile de fezabilitate şi proiectele 
tehnice; problemă cu proprietatea 

Primăriile sunt responsabile pentru 
licitarea şi contractarea, inclusiv 
redactare proiecte, studii de 
fezabilitate, şi proiecte tehnice; 
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adesea administrate de 
municipalitățile unde se află; 
MM adesea e motorul 
principal lucrările 
preparatorii, mai ales la 
siturile regionale existente; 
colectarea şi transportul 
administrate de primării 

sunt responsabile cu 
administrația şi redactarea 
proiectelor, inclusiv contractarea 
studiilor de fezabilitate şi 
proiectele tehnice 

legală asupra deşeurilor şi 
suprapunerea între nivelele 
municipal şi regional (voievodat) 
reduc stimulentele şi fac neclară 
actuala proprietate a 
responsabilităților curente 

Consiliile Județene pot administra 
asigurarea serviciului regional 

Prestarea 
serviciilor 

Gropile de deşeuri ecologice 
operate de companii publice 
şi private; companiile publice 
create la nivel municipal; 
colectarea şi transportul 
majoritare la privați; 
reciclare numai privată 

Companii Regionale de prestări 
servicii; totuşi, astăzi încă la 
principalele primării; Mix de 
operatori publici şi privați pentru 
colectare, transfer, sortare, 
reciclare, şi tratament 

Operatori privați reciclează şi 
colectează pe rutele economic 
viabile, în timp ce utilitățile publice 
municipale servesc partea non-cost; 
majoritatea gropilor de deşeuri 
ecologice administrate de utilitățile 
municipale, unele regional 

Operatori publici sau privați angajați de 
primării, Consiliile Județene, asociația 
sau inter-municipal; micile primării 
rurale depind de utilitățile publice din 
centrele urbane apropiate 

Monitorizarea Operatorii raportează la 
primării şi Inspectoratele de 
Mediu; mecanisme limitate 
de reclamație sau feedback 
public 

Operatorii raportează la 
compania regională; AZO 
colectează datele, pregăteşte 
indicatorii şi rapoartele de 
management al deşeurilor 

Lipsa de date precise este una din 
problemele fundamentale din 
sector; raportarea de la nivele mai 
joase ale guvernului e aleatorie; 
urmărire limitată de către nivelele 
superioare  

Colectare de date de către operatorii de 
la groapa de deşeuri ecologice, 
procesate şi stocate de Institutul 
Național de Statistică (INS), şi menținute 
de MM; analiza făcută de Asociația 
Română a SWM (SMD) 

Comunicare 
publică 

Companiile de reciclare 
contractate de primării; MM 
la nivel național 

Companie Regională la nivel 
local; MEPPPC prin Agenția de 
Mediu la nivel național; sprijin 
pentru nivelul local de la EPEEF; 
accesul publicului la informații 
prin AZO 

MM și FPMMA realizează campanii 
de conştientizare de mediu pentru 
public  

MM în colaborare cu MAI, 
administrațiile locale, asociațiile 
profesionale, şi ONG urile elaborează 
planuri de comunicare şi de educare la 
toate nivelele 
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Anexa 3: Slovacia – Un studiu de caz de bune practici 

Între țările din Europa Centrală şi de Est, Slovacia este adesea considerată un caz de bune practici 
pentru progresele sale în managementul deşeurilor solide (SWM (SMD)). Modificările legislației şi 
politica economică au fost promovate imediat după căderea Cortinei de Fier, şi tranziția către 
Practicile durabile SWM (SMD) era aproape terminată când Slovacia a intrat în Uniunea Europeană. 
Chiar mai lăudabil este faptul că politicile au fost redactate de factorii interesați locali, fără sprijin şi 
subvenții bugetare. Factorii de decizie slovaci s-au bazat în principal pe stimulente economice – ca 
mijloc de a impulsiona investițiile private în industria deşeurilor şi ca mijloc de a motiva localitățile să-
şi amelioreze practicile din Managementul Deşeurilor. 
 
Fondul 
În prima parte a anilor 1990 Slovacia avea peste 5.000 de gropi locale de deşeuri ecologice şi gropi 
nereglementate (multe fiind foarte mici ca dimensiuni)

14
, pe care dorea să le înlocuiască cu gropi de 

deşeuri ecologice regionale mai puține, mai moderne. Ca să atingă acest scop s-a adoptat o legislație 
adecvată şi s-au urmat două direcții majore de acțiune: 
 
- Un proces activ de închidere a gropilor de gunoi printr-o serie de decrete administrative  
- Încurajarea modernizării gropilor de deşeuri ecologice şi dezvoltarea altora noi conform 

normelor UE 
 
Practic toate gropile nereglementate şi multe din gropile mici de deşeuri au fost închise până în 1992 
(90% din numărul pre-existent)

15
. Celelalte gropi de deşeuri au fost lăsate să funcționeze cu permise 

temporare, şi au fost fie modernizate fie închise în anii următori (vezi Tabelul de mai jos). În 1991, 
când procesul a început, numai două gropi de deşeuri ecologice erau conforme cu standardele UE.

16
 

 

Gropile de deşeuri din Slovacia 

Anul 1994 1995 1996 1997 1998 1999 7.31.2000 8.1.2000 

Gropile de deşeuri în condiții 
speciale 

408 436 424 416 429 362 159 0 

Gropile de deşeuri ecologice 
conforme cu condițiile legislative 

31 102 114 124 139 141 141 141 

Numărul de gropi de deşeuri 
ecologice operate 

617 538 538 540 568 503 300 141 

Operate dar neevaluate  178               
 
Sursa: State Environment Report of the Slovak Republik 1994-2000 (disponibil la: 
http://enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/svk00e.pdf) 

 
Măsuri de politici 
Una dintre cele mai interesante politici introduse de Ministerul Mediului a fost Legea Taxelor pentru 
Gropile de Deşeuri Ecologice. Motivarea politicii şi implementarea sa au fost destul de simple şi 
ingenioase: au fost introduse taxe puternic diferențiate de groapă de deşeuri, ca o cale de încurajare 
a primăriilor să modernizeze sau să construiască noi gropi de deşeuri ecologice. Deci, gropile de 

                                                 
14

 Tothova, Slavka, Milan Lalkovic, and Milan Oravec. 2007. Afforestation of old landfill sites (available at: 
http://www.sufalnet.net/get.php?f.643) 
15

 Case Study on Waste Management – Slovakia (available at: http://www.misp-serbia.rs/en/reports.php). 
16

 Ibid. 
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deşeuri ecologice care au întrunit noile standarde tehnice/de mediu impuse urmau să plătească taxe 
mult mai mici decât cele care nu le întruneau (vezi Tabelul de mai jos). Localitățile unde operau gropi 
de deşeuri ecologice conforme au beneficiat cel mai mult de acest sistem diferențiat de taxe - au 
colectat taxe alimentând direct bugetele proprii.  
 
În plus, această măsură a încurajat primăriile să accepte gropile de deşeuri ecologice pe teritoriul lor, 
permițându-le  de asemenea să aplice taxe de operare şi de recuperare a investițiilor. 
 

Slovacia - Taxe pentru gropile de deşeuri (SKK/ton in 1991) 

Tipul de deşeuri 
Gropi de deşeuri 

conforme 
Gropi de deşeuri neconforme 

Deşeuri de sol 1 3 

Alte categorii de deşeuri 10 100 

Deşeuri solide municipale (MSW) 20 300 

Deşeuri periculoase (HW) 250 3500 

Deşeuri speciale (excepție MSW şi HW) 40 480 

 
Sursa: Studiu de caz managementul deşeurilor – Slovacia (disponibil la: http://www.misp-serbia.rs/en/reports.php). 

 
Gropile de deşeuri neconforme (cu licențe temporare) trebuiau să plătească o suprataxă (în plus față 
de taxa de bază), care era colectată de operator. Fondul de Mediu de Stat a fost principalul beneficiar 
al acestei suprataxe, şi a folosit-o ca să genereze venit pentru proiecte de mediu.  
 

 

SKK/tonă
ă 

Taxa de baza Taxa de baza 
 

Costuri operationale 

Suprataxa  
fata de taxa de baza 

Costuri operationale si 
Amortizare 

Gropi neconforme Gropi conforme 
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Suprataxa avea ca scop să elimine avantajele de cost pe care le aveau gropile neconforme de deşeuri 
față de cele conforme (vezi Figura de mai jos), şi oferea primăriilor stimulente spre a le folosi pe 
acestea din urmă. Deci, chiar pentru primăriile care operau gropi de deşeuri neconforme, a existat un 
stimulent economic spre a transporta deşeurile lor la gropile de deşeuri ecologice regionale care 
întruneau noile standarde tehnologice şi de mediu. 
 
In multe cazuri, operatorii gropilor de deşeuri ecologice sunt chiar primăriile, caz în care taxa de bază 
cerută pentru o groapă de deşeuri conformă doar se transferă de la o unitate municipală la alta. 
Totuşi, suprataxa care se impune pe gropile de deşeuri neconforme reprezintă o cheltuială 
suplimentară pentru primării, şi a acționat ca stimulent de a moderniza/închide gropile de deşeuri 
existente şi a implica sectorul privat în proces. 
 
Rezultate 
Până în 2002 au fost 156 gropi de deşeuri conforme, care se lăudau cu un grad înalt de complexitate 
tehnologică şi organizațională. Aşa cum se arată în tabelul de mai jos, sectorul privat a fost un 
partener activ în crearea sistemelor de management al deşeurilor ecologic sustenabile. Jumătate din 
gropile de deşeuri ecologice în funcțiune erau deținute de localități, iar cealaltă jumătate erau 
proprietate privată sau erau societăți mixte. 
 

Gropi de deşeuri conforme – după proprietate, în 2002 

Proprietate Numărul de gropi de deşeuri ecologice 

Societate mixtă între primării şi investitori străini 20 

Societate mixtă între primăriile şi investitori locali 8 

Companii private (locale şi străine) 30 

Companiile integral deținute de municipalități sau de 
departamente municipale 

76 

Gropi de deşeuri ecologice dedicate ale companiilor 
industriale mai ales pentru uz propriu 

22 

TOTAL 156 

Sursa: Studiu de caz de management al deşeurilor – Slovacia (disponibil la: http://www.misp-serbia.rs/en/reports.php). 

 
Astăzi, sistemul SWM (SMD) din Slovacia nu este doar foarte dinamic, ci de asemenea dă semne de 
maturitate –gropile de deşeuri ecologice se cumpără şi se vând şi unii operatori se schimbă conform 
principiilor eficienței. Numărul de gropi de deşeuri ecologice în funcționare era încă relativ mare 
pentru dimensiunile țării (165 în 2005

17
), dar unele dintre ele au fost propuse pentru închidere – cu 

gropile regionale de deşeuri care consolidau piața, şi cu sectorul privat sau PPP-urile jucând un rol 
crescând în sector.  
 

Gropi municipale de deşeuri după cantitatea de deşeuri depuse la groapa, în 2005 
Cantitatea de deşeuri depuse la 
groapa de deşeuri (tone/an) 
 

Mai puțin de 
10,000 t/an 

10,000-50,000 
t/an 

50,000-100,000 
t/an 

100,000-200,000 
t/an 

Numărul de gropi de deşeuri cu 
deşeuri municipale 

65 48 4 4 

Sursa: Okolicanyiova, Milena. 2007. Decrease in the Number of Operated Landfills and Upgrading of their Technical Level in Years 
1991-2009 (available at: http://www.bipro.de/waste-events/doc/events07/sk_presentation_7cohem_mo.pdf). 

 

                                                 
17

 EIONET - http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/Slovakia 
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Până în 2008 cam 50 de gropi de deşeuri ecologice urmau să fie închise– majoritatea dintre acestea 
erau gropi municipale de deşeuri care erau conforme, dar manipulau cantități foarte mici de 
deşeuri

18
. După cum se poate vedea în tabelul de mai jos, 65 de gropi de deşeuri au primit mai puțin 

de 10.000 tone de deşeuri anual. 
 
Obiective viitoare 
În afară de consolidarea unei rețele de gropi de deşeuri regionale, Slovacia este supusă Directivei 
2000/76/EC a Parlamentului European şi fie trebuie să închidă incineratoarele de deşeuri (45 în 2005), 
sau să le aducă la parametri de conformitate. În plus, ținte ambițioase de reciclare şi recuperare au 
fost stabilite pentru anul 2010 (vezi Tabelul de mai jos). 
 

Ţinte SWM (SMD) pentru 2010 

  
Deşeuri 

periculoase 
Deşeuri 

nepericuloase 

Recuperare materiale  40% 70% 

Recuperare energie 25% 10% 

Incinerare 0% 0% 

Gropi de deşeuri 
ecologice 

34% 19% 

Alte metode 1% 1% 

 
Sursa: EIONET - 
http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/Slovakia 

 
Mai mult, pentru a se asigura durabilitatea rețelei de deşeuri solide, taxele de la gropile de deşeuri 
ecologice au fost crescute şi veniturile au fost destinate utilizării de către primăriile unde sunt situate 
gropile de deşeuri (vezi Tabelul de mai jos). Veniturile suplimentare la buget trebuie folosite numai în 
scopuri de management al deşeurilor, deci se creează un stimulent pentru bune practici durabile în 
sectorul SWM (SMD). 
 
 

Rate aplicate la gropile de deşeuri (Euro) 

Tipul de deşeuri 2004 2008 

Periculoase  6.6 26.3 

Municipale 

nu se sortează 0.79 7.89 

1 componentă sortată 0.71 7.1 

2 componente sortate 0.63 6.32 

3 componente sortate 0.55 5.53 

4 componente sortate 0.47 4.74 

5 componente sortate 0.39 3.95 

Altele   0.52 5.26 

 
Sursa: EIONET - 
http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_Waste/Slovakia 
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 Okolicanyiova, Milena. 2007. Decrease in the Number of Operated Landfills and Upgrading of their Technical 
Level in Years 1991-2009  
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Lecţii pentru alte ţări 
În timp ce sectorul slovac al deşeurilor solide şi modul în care s-a dezvoltat sunt în multe feluri 
specifice locului, ele oferă multe lecții noilor state membre ale UE, şi țărilor candidate (cum este 
Croația). Rețeaua deşeurilor este aproape complet independentă de finanțarea UE, are o amplă 
participare a sectorului privat, şi încurajează gândirea progresistă şi sustenabilă în sectorul public. 
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Anexa 4: Combinarea PPP şi finanţare UE pentru proiecte SWM (SMD) 

Comisia Europeană (CE) defineşte un parteneriat public-privat (PPP) ca “un acord contractual între 
sectorul public şi privat prin care sectorul privat oferă un serviciu ce în mod tradițional era prestat de 
sectorul public”. PPP-urile diferă mult în complexitate, mergând de la simple relații contractuale între 
entități publice şi private la PPP instituţionalizate (CE), în care cele două părți cooperează 
îndeaproape la toate etapele importante ale proiectului. Reglementările UE (mai ales CE Articolul 87 
despre competiție) limitează extinderea PPP prin interzicerea stimulentelor publice financiare şi 
fiscale pentru entitățile private.  
 
Proiectele PPP din managementul deşeurilor solide (SWM (SMD)) din UE şi contextele de preaderare 
la UE pot deci fi clasificate în trei tipuri fundamentale: 

 O: Contract de operare (şi întreținere)  

 DBO: Contract Proiectare – Construcție - Operare 

 DBFO: Contract Proiectare – Construcție - Operare - Finanțare 
 
Finanțarea UE se face prin programul IPA pentru țările în preaderare, şi prin Fondul de Coeziune şi 
Dezvoltare Regională pentru noile state membre. Aceste granturi se bazează pe intrări şi în mod tipic 
acoperă investițiile inițiale şi construcția. Se cere participare financiară de la guvernele centrale şi 
locale care primesc finanțare UE – de obicei între 15% şi 25% din costurile de proiect finale. Mai mult, 
beneficiarii trebuie să asigure întreținerea şi operarea noilor proiecte. Cooptarea sectorului privat în 
proiecte cu finanțare UE devine deci atât o necesitate cât şi  o oportunitate –guvernele centrale şi 
locale adesea nu au resursele, expertiza, şi viziunea pe termen lung spre a asigura profitabilitatea 
noilor dezvoltări. 
 
Ca orice parteneriat, PPP sunt legate de provocări inerente - partea publică este interesată de 
creşterea beneficiilor socio-economice în timp ce partea privată urmăreşte creşterea profitabilității. 
De asemenea, subvențiile UE de obicei finanțează investițiile şi trebuie să fie integral restituite pe 
termen scurt, în timp ce modelele de plată PPP acoperă servicii prestate în faza de operare. 
Provocarea devine deci să se combine plata pentru intrări (investiții) cu plata pentru servicii. Vezi 
caseta de pe pagina următoare ca exemplu.  
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PPP Operare şi Întreţinere 
Este cel mai simplu model PPP, care nu are nevoie de finanțare 
privată pentru construcție. Se redactează două contracte 
separate – unul pentru faza de construcție, şi unul pentru 
operare şi întreținere. Deşi pot să apară probleme de 
interacțiune între contractor şi operator, această schemă de 
combinare PPP - subvenție este în general lipsită de probleme 

PPP Proiectare – Construcţie - Operare 
Similar cu modelul precedent, acest tip nu necesită finanțare 
privată a construcției, ci se redactează un singur contract– 
pentru construcție, operare şi întreținere. Acesta elimină 
problemele de interfață şi permite o abordare a proiectării pe 
baza ciclului de viață. Folosirea de granturi UE se limitează 
numai la investiții, dar în general acest model este lipsit de 
probleme. 

DBFO cu Cofinanţare în Paralel a Investiţiilor 
Acest aranjament necesită redactarea a două contracte: unul 
pentru componenta proiectare-construcție, şi altul pentru 
componenta DBFO (inclusiv operarea Componentei 1). Având 
două contracte separate cererea de granturi UE e uşoară, dar 
pot să apară probleme de interfață între cele două 
componente. Mai mult, licitațiile DBFO nu sunt uşor de 
structurat, şi pot să apară riscuri bugetare. 

DBFO cu Finanţare Mixtă a Investiţiilor 
Se redactează un singur contract: proiectare – construcție – 
finanțare parțial privată - operare. Cererea de grant este mai 
dificilă fiindcă include şi cheltuieli de investiții private. Prin 
cofinanțarea publică, suficiente riscuri trebuie să fie transferate 
în sectorul privat. 

DBFO şi ‘Full’ PPP 
Se redactează un singur contract: proiectare – construcție – 
finanțare integral privată - operare. Fiindcă nu este nici o 
participare a sectorului public, nu se pot oferi granturi în baza 
actualelor reglementări ale UE. Absența investițiilor publice 
înseamnă un înalt transfer de risc către sectorul privat. 
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Implicarea Sectorului Privat în Industria reciclării în Europa de Sud 
 
Corporația Financiară Internațională (IFC) consideră că reciclarea este o activitate operată mai ales privat care 
poate promova creşterea locurilor de muncă, venituri mai mari din impozite, practici durabile ecologic, localități 
mai curate şi mai sănătoase, şi comunități mai puternice. În statele membre UE, sectorul de reciclare susține 
500.000 locuri de muncă cu normă întreagă, şi fiecare tonă de plastic se consideră că economiseşte 3.000 litri de 
petrol (IFC. 2008. Model for Global Development of Recycling Linkages (Assessment of IFC Advisory: Recycling 
Linkages Program Southern Europe and Creation of Replicative Project Model)). 
 
Începând cu ianuarie 2006, şi cu sprijinul Guvernului Austriei, IFC administrează implementarea unui Program de 
Interconexiuni de Reciclare în Europa de Sud, recunoscând importanța strategică a acestui sector pentru 
economiile din regiune. S-a constatat că în ciuda faptului că reciclarea era în fază incipientă în zonă, firmele 
private completează şi sectorul public. Mai mult, aceste firme pot fi foarte profitabile dacă lanțurile valorice şi 
piețele sunt recunoscute şi protejate, dacă se implementează politici de sprijin şi dacă comunitățile şi guvernele 
locale se angajează activ în proces. În final, demararea industriei reciclării trebuie să fie încurajată prin 
reglementare în afara gropii de gunoi (de ex. prin ridicarea tarifelor asociată cu servicii mai bune, ca stimulent 
pentru a recicla), şi printr-o comunicare eficientă şi constantă cu producătorii de deşeuri. 
 
Profitând de oportunitățile pieței, afacerile cu reciclare din Europa de Sud încep să prolifereze şi să înflorească – 
fie că e vorba de începători care testează piețele nou create, fie companii existente care se extind în acest 
domeniu. Astfel, afaceri de succes cu reciclare de hârtie şi baterii auto au fost create în Albania, Macedonia şi 
Serbia. Bosnia şi Herțegovina are o fabrică de reciclare de textile, care şi-a creat propria piață locală şi rețea de 
colectare şi foloseşte textilele reciclate ca să-şi extindă capacitatea de producție de saltele. O companie de 
reciclare a plasticului din Serbia a introdus inovații de proces spre a permite o colectare mai eficientă a sticlelor 
de plastic, și în 2006 a procesat aproape o treime (4.500 tone) din tot plasticul colectat în țară. O altă companie 
din Serbia a început reciclarea deşeurilor electrice şi electronice (WEEE), în strânsă cooperare cu institutul local 
de cercetări ştiințifice şi cu furnizorii de deşeuri electrice şi electronice.  
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Anexa 5: Mecanisme de finanţare a emisiilor de carbon  
în managementului deşeurilor solide 

 
Deşeurile solide municipale conțin o cotă considerabilă de materiale organice. Dacă se aruncă la 
groapa de deşeuri, din cauza reacțiilor biologice şi chimice aceste materiale organice se descompun şi 
produc o varietate de produse gazoase, în principal dioxid de carbon (CO2) şi metan (CH4). De obicei, 
producția de gaz începe pe durata unui an de depuneri de deşeuri şi poate continua chiar şi un timp 
de până la 50 de ani după închiderea gropii de deşeuri.  
 
Gazul din groapa de deşeuri contribuie semnificativ la emisiile de gaz cu efect de seră, dacă nu este 
captat şi folosit. Acest lucru se poate face prin instalarea în groapa de deşeuri de sisteme de colectare 
de gaze şi de ardere intermitentă care ar duce la reduceri semnificative ale emisiilor, sau se poate 
instala o rețea de colectare într-o groapă de deşeuri şi o parte din gazul recuperat se foloseşte la 
producția de electricitate şi/sau căldură. Aceasta din urmă opțiune asigură o folosire productivă a 
metanului, prezentând încă un beneficiu pentru țară față de simpla generare de venituri din carbon 
prin captarea de gaz de groapă de deşeuri prin ardere intermitentă. 
 
Durabilitatea proiectului depinde de fluxul de venituri generat de utilizarea gazului de la groapa de 
deşeuri. Veniturile estimate din producerea de electricitate şi/sau căldură, combinate cu vânzarea de 
unități de reducere a emisiilor de gaz de seră (GHG) folosind mecanismele flexibile Kyoto, permite o 
operare durabilă la un cost mai mic decât investițiile tradiționale în gropi de deşeuri sanitare. 
 
Următorul mecanism Kyoto ar putea fi folosit: 

 Mecanism de Dezvoltare Curată (CDM; Articolul 12 din Protocolul de la Kyoto (KP)) şi 
Implementarea Comună (JI; Articolul 6 din KP). CDM permite unei țări cu un angajament de 
reducere a emisiilor sau de limitare în baza KP (Anexa B Parte) să implementeze un proiect 
de reducere a emisiilor în țări în curs de dezvoltare. JI se foloseşte pentru comercializarea în 
baza proiectului de credite de reducere a emisiilor de GHG între țările industrializate (Anexa 
B). Proiectele de recuperare de gaz de groapă de deşeuri şi de ardere intermitentă în țări 
ECA industrializate pot folosi acest mecanism şi primi un flux de venituri în baza unor 
reduceri anuale a emisiilor de gaze din groapa de deşeuri. Conform JI fluxul de venituri poate 
totuşi să fie garantat numai în perioada curentă de creditare, adică până în 2012, finalul 
primei perioade de angajament de la Kyoto. De asemenea, costurile de tranzacționare a 
procesării proiectului JI pot merge la achitarea unor proiecte mai mari (de ex., gropile de 
deşeuri ecologice care servesc oraşe de peste 1 milion de locuitori sau mai mari), aceasta ia 
mult timp şi este complexă. 

 (Caracterul suplimentar este important numai la proiectele bazate pe JI şi CDM deci 
entitatea primeşte beneficiile ($ la companie); guvernul îşi dă acordul acoperitor cu 
cumpărătorul) 

 Comerţul Internaţional cu Emisii (IET; Articolul 17 din Protocolul de la Kyoto) se bazează pe 
comercializarea unităților de emisii naționale ”cote”, numite unități de cantitate alocate 
(AAU) între țările industrializate eligibile (Anexa B). Multe părți semnatare ale Protocolului 
de la Kyoto au exprimat îngrijorări că IET ar putea submina integritatea ecologică a 
Protocolul de la Kyoto dacă transferurile de AAU nu sunt asociate cu reduceri reale ale 
emisiilor. Ca urmare Cumpărătorii şi Vânzătorii de AAU folosesc Schema de Investiţii Verzi 
(GIS) – un mecanism transparent şi credibil care foloseşte veniturile din comerțul cu AAU 
pentru a sprijini reducerea internă de emisii sau alte măsuri ecologice. KP nu prescrie nici o 
regulă pentru GIS. Ca urmare Cumpărătorii şi Vânzătorii pot conveni bilateral asupra tipurilor 
de activități (programe) ce se vor finanța de la GIS, criteriile de ‘ecologizare’, şi perioada de 
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implementare a programului care se poate întinde după finele lui 2012. Acest mecanism ar 
permite investițiile în gropi de deşeuri mai mici. Costurile de tranzacționare ar fi mai mici şi 
procesarea mai puțin complexă comparat cu CDM/JI deoarece nu se cere nici o verificare 
prealabilă a reducerii emisiilor. Un număr de tranzacții GIS au fost recent încheiate şi în 
prezent mai multe sunt în curs de negociere. Proiectele de gropi de deşeuri ar putea fi 
incluse ca una din ferestrele de finanțare GIS. (Aceste proiecte nu trebuie să dovedească 
acel caracter suplimentar dar pot face aceasta retroactiv prin măsurile de siguranţă ale 
Băncii, etc.; 

 (Contract de cumpărare între 2 guverne deci cumpărătorul sau Fondul de Carbon al WB 
(BM) se va asigura că sunt efectuate aranjamentele pentru a se merge la proiectele corecte 
printr-un intermediar - de ex. Fond de Mediu) 

 
O altă opțiune care ar putea fi eventual adecvată de ex. pentru proiecte de gropi regionale de 
deşeuri, ar fi nou înființata Facilitate de Parteneriat pentru Carbon (CPF) care este administrată de 
ENVCF dar mai trebuie stabilite detaliile asupra eligibilității țării şi dimensiunea minimă a proiectelor. 
CPF va sprijini dezvoltarea de abordări programatice şi sectoriale ale finanțării carbonului. CDM şi JI 
au fost mecanisme de succes pe bază de proiecte, dar ele nu sunt concepute să permită amplele 
mutații din infrastructurile industriale, urbane şi de transport sau investițiile pe termen lung necesare 
spre a se reduce traiectoriile emisiilor de carbon din aceste țări. CPF va sprijini investițiile şi 
programele care au un potențial impact pe termen lung şi scară mare asupra reducerii emisiilor. În 
acest scop, CPF intenționează să încheie contracte de cumpărare inițial până în 2022 şi potențial mult 
după aceea.   
 
Metodologii: Evitarea Carbonului (de ex. incinerarea) sau Captarea Carbonului (de ex. captarea 
gazului metan) 
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Anexa 6: Imagine generală a Fondurilor de Mediu din Ţările CEE 
 

Ţara Denumirea Fondului Anul creării  Surse de venit Buget 
Fond încă în 
funcţiune? 

Fondul 
administrează 
Fonduri 
Structurale? 

Bulgaria 
 

Fondul Național de 
Protecție a Mediului  

1995, din 1997 în 
structurile MM. 
Închis în 2002. 

 60 procente din taxa de poluare peste norme 

 70 procente din penalizări  

 taxe pentru servicii MMW 

 fonduri țintă de la bugetul de stat  

 donații 

 privatizare 

 taxe pe combustibil  

 alte 

Marcat ca buget în 
cadrul bugetului de 
stat. 

Nu Nu e relevant 
(Bulgaria nu este 
eligibilă încă pentru 
FS) 

Întreprinderea de 
Management a 
Activităților de Protecție 
a Mediului (EEPAM) 

2003  taxe 

 fonduri țintă de la bugetul de stat  

 dobânzi din depozite 

 donații  

 penalizări şi sancțiuni pentru încălcarea legii mediului  

 venituri din activități ca întreprindere  

 altele 

Marcat ca buget în 
cadrul bugetului de 
stat.  

Da Nu e relevant 
(Bulgaria nu este 
eligibilă încă pentru 
FS) 

Trustul Național EcoFond 
(NTEF) 

1995  "Datorie-pentru-Mediu" Contract swap între Guvernele Elveției şi 
Bulgariei 

Buget separat de 
bugetul național 

Da Nu 

Republica 
Cehă 

Fondul de Stat de Mediu 1991  Plata pentru deversarea de ape reziduale în apele de suprafață  

 Taxă pentru deversarea de substanțe nocive în atmosferă 

 Taxă conform legii eliminării deşeurilor 

 Taxe conform legii eliminării materialelor de ambalaj 

 Taxe  pentru utilizarea permanentă sau temporară non-agricolă a 
solului  

 Taxa pentru producerea şi importul de substanțe care sunt nocive 
pentru stratul de ozon al Terrei, penalizări impuse de MM şi CEI  

 Plata împrumuturilor 

Extrabugetar  Da 
 

Parțial, 
Administrează 
Programul 
Operațional 
Infrastructură, 
Programul 
Operațional de  
Mediu şi Fondul de 
Coeziune. 
 

Estonia 
 

Centrul de Investiții de 
Mediu (un succesor  legal 
al Fondului Eston de 
Mediu care a fost dizolvat 
în iunie 1999) 

2000  Activele transferate la EIC la constituire;  

 transferuri anuale de la bugetul de stat;  

 alocații de la primării rurale şi bugetele oraşelor;  

 împrumuturi  (contractate de Guvern);  

 organizații internaționale;  

 subvenții;  

 restituirea de împrumuturi şi intrări de dobânzi asociate;  

 taxe şi amenzi pentru poluare;  

 taxe de extragere a apei;  

EIC este considerat 
ca linie separată de 
buget în cadrul 
bugetului 
Ministerului 
Finanțelor  

Da Da 
Agenție de 
implementare 
pentru Măsura de 
Mediu a Fondului 
European de 
Dezvoltare 
Regională şi Fondul 
de Coeziune 
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Ţara Denumirea Fondului Anul creării  Surse de venit Buget 
Fond încă în 
funcţiune? 

Fondul 
administrează 
Fonduri 
Structurale? 

 taxe pe extragerea de minereuri;  

 acciza pe pachete, etc. 

Ungaria 
 

Fondul de Mediu 2000  Taxe de mediu 

 Amenzi de mediu 
 

Din bugetul național Nu, închis în 
2005 şi integrat 
în sistemul de 
sprijin al 
societății civile  

Nu 

Letonia  
  

Fondul Leton de Protecție 
a Mediului (LFPM), 
transformat în 
Administrația LFPM în 
2004  

1996 
Schimbări 
structurale, 
entitate nouă  în 
2004 

  Taxa pe resurse naturale ( până în 2004) 
 

După 2004 o linie 
specială bugetară 
în bugetul național 

Da 
  

Nu 

Fondul Leton de Investiții 
de Mediu, Societate cu 
Capital de Stat 

1997 
(re-înregistrat în 
2004)  

Acorduri Contractuale pentru schema de împrumut marcată pentru 
orice solicitant, mai ales primării (vezi detaliile în report) 
 
Donatorii includ: 

 Nordic Environmental Finance Corporation (NEFCO) 

 Unitatea de contact UE Phare (Ministerul Finanțelor) 

 Agenția Daneză de Protecție a Mediului (DEPA) 

 Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare  

 Ministerul Federal German al Mediului, Conservării Naturii şi 
Siguranței Nucleare 

 FEDR 

Surse extra 
bugetare: investitori 
internaționali, UE 

Da Nu 

Lituania 
 

Fondul Lituanian de 
Investiții de Mediu (LEIF) 

1996  Inițial, a fost suportat de CE şi  

 Agenția de Dezvoltare Internațională a SUA  

 Subvenție de capital Phare  
Taxa de poluare a mediului 

În bugetul de stat  Da Nu 

Polonia 
 

Fondul Național de 
Protecție a Mediului şi 
Management al Apei 

1989  Taxe de mediu 

 Amenzi de mediu 

Extrabugetar Da  Da 

EcoFund 1992 ca fundație 
cu mecanismul 
“schimb de 
datorie pentru - 
Mediu”  

Datorii externe din SUA, Franța, Elveția, Italia, Suedia (expira la 
finele, lui 2003), şi Norvegia 

Extrabugetar Da  Nu 

România 
 

Fondul Național de 
Mediu (NEF) 

2000 Diferite taxe plătite de agenții economici poluatori, alocații de la 
bugetul de stat, donații, sponsorizări, asistența financiară de la 
diferite entități naturale şi instituționale sau organizații 
internaționale, taxe pentru emiterea autorizației de mediu precum şi 

Extrabugetar Da Nu 
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Ţara Denumirea Fondului Anul creării  Surse de venit Buget 
Fond încă în 
funcţiune? 

Fondul 
administrează 
Fonduri 
Structurale? 

restituirea sumei principale şi  a dobânzilor de către utilizatorii 
resurselor fondului. 

Slovacia 
 

Fondul de stat pentru 
mediu 

Anulat în 2002, 
re-înființat în 
2005 ca Fond de 
Mediu 

amenzi; taxe; subvenții; subsidii; şi dobânda la împrumuturi  Extrabugetar Da Nu  

Slovenia 
 

Fond de Dezvoltare a 
Mediului 

1993 8.5% of din valoarea companiilor publice care au fost privatizate cu 
succes. Alte surse sunt împrumuturi acordate de Banca Internațional 
de Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD), Banca Europeană de Investiții 
(BEI) şi programul UE Phare 

Extrabugetar Da Nu 
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Anexa 7: Instrumente ale Băncii Mondiale pentru Asistenţă în Sectorul SWM (MDS) 

O amplă gamă de instrumente au fost folosite pentru implicarea Băncii Mondiale în managementul 
deşeurilor solide municipale: Împrumuturi Specifice pentru Investiții (SIL); Împrumuturi de Asistență 
Tehnică (TAL); SIL implementate printr-un intermediar financiar (FI); Împrumuturi pentru Politici de 
Dezvoltare specifice sectoriale (DPL); Operațiuni de Finanțare a  Emisiilor de Carbon (CF); şi Finanțare 
Subnațională (SNF). Alegerea adecvată a instrumentului se poate identifica numai printr-un 
angajament strâns cu țările cliente. Totuşi, se pot face unele analize preliminare. 

Împrumutul pentru investiţii  

SIL clasic (investiții de tip proiect, o anumită asistență tehnică, implementat printr-un o unitate 
dedicată de management de proiecte) este un instrument simplu, tradițional în sectorul 
managementului deşeurilor solide municipale. SIL-urile au dat excelente rezultate, de exemplu, în 
Proiectul de Management al Deşeurilor Solide din Bosnia şi Herțegovina, cu un accent major pe 
problemele de risc politic; Proiectul BiH s-a confruntat cu dificila problemă a cooperării inter-
municipale.  

Folosirea finanţării subnaţionale fără garanţii suverane (SNF), oferită de Departamentul comun BIRD - 
IFC pentru Finanțare Subnațională, ar putea fi utilă pentru implicarea la nivel de proiect, spre a 
finanța cota locală de investiții în baza unui grant UE. BERD a folosit acest tip de finanțare, în termeni 
şi condiții comparabile cu produsul Băncii Mondiale, în Serbia pentru o groapă de deşeuri ecologice a 
mai multor municipalități. Banca discută un proiect similar cu Oraşul Indjija din regiunea Voievodina 
din Serbia. Un SNF este de asemenea o opțiune pentru Proiectul Facilității de Nord-Vest din Croația, 
unde Banca este angajată în Asistența Tehnică. SNF-urile oferă o mai mare flexibilitate decât un SIL de 
la BIRD: în mod tipic, fondurile sunt transferate direct la bugetul general al municipalităților sau 
companiilor municipale, şi regulile de achiziții publice folosesc sistemul național, evitând dificultățile 
legate de combinarea regulilor BIRD SIL cu regulile pentru granturile UE. Un SNF permite Băncii să 
sprijine accesul guvernelor locale la piața comercială în condiții rezonabile şi să progreseze în direcția 
autonomiei financiare

19
. Totuşi, nici SIL nici SNF, dacă se folosesc pentru unul sau câteva proiecte, nu 

oferă suficient impuls spre a se lucra asupra problemelor sistemice din sector. 
 
Împrumuturi pentru investiţii în sistem retail. Împrumuturile pentru investiții acordate de BIRD şi SNF 
pot fi puse la dispoziția doritorilor, în sistem retail, la nivel național, prin intermediul unui Intermediar 
Financiar (FI). În cazul în care solicitantul doreşte finanțare pentru investiții, această abordare poate 
să includă şi un program de consolidare a capacității de management la nivelul intermediarului 
solicitat. Banca a utilizat această abordare în sectorul deşeurilor solide din Brazilia şi Turcia. 
Valorificarea 

                                                 
19

 SNF nu se iau în calcul pentru limitele stabilite de BIRD pentru împrumutarea țării. 
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politicilor poate fi realizată prin includerea unor mecanisme de stimulare fiscală. În special, fondurile 
de mediu existente în cele patru țări (consultați inventarul de țară şi caracteristicile aferente în Anexa 
6) ar putea fi utilizate ca intermediari financiari pentru fondurile BIRD sau IFC. Marea majoritatea a 
fondurilor de mediu sunt fonduri naționale extrabugetare, care în mod normal invocă o anumită grijă 
atunci când se recomandă sporirea dimensiunilor, a rolului sau a surselor de finanțare. Cu toate 
acestea, în această situație, utilizarea unor vehicule extra-bugetare susține utilizarea principiului 
european conform căruia ‘poluatorul plăteşte’, ceea ce reduce aspectele generatoare de controverse. 

Asistenţă tehnică 

Un împrumut de Asistență Tehnică poate constitui un instrument de elaborare la nivel central a unui 
program de dezvoltare a capacității de management şi de întocmire a proiectelor de finanțare pe 
baza granturilor oferite de UE. Această abordare a fost utilizată în cadrul Proiectului pentru Servicii 
Municipale în România (care mai este cunoscut şi ca un CSI - credit special de investiții). O 
componentă a acestui proiect finanțează şi asistența tehnică pentru întocmirea master plan-urilor, a 
studiilor de fezabilitate, a pachetelor necesare pentru licitații, precum şi a solicitărilor de finanțare 
europeană pentru investiții în proiecte pentru apă potabilă şi ape reziduale în zece județe din 
România. Acest fapt ar genera investiții de aproximativ 1 miliard de euro, finanțate prin Fondurile de 
Dezvoltare Regională pentru până la 85% din valoarea acestora, reprezentând o contribuție 
substanțială. Cu toate acestea, printr-un proiect de AT nu s-ar putea aborda lipsa critică de capacitate 
de implementare la nivelul central. 

Un program interesant l-a constituit proiectarea şi implementarea inițiativei pentru consolidarea 
capacităților şi diseminarea de cunoştințe în sectorul deşeurilor solide, dezvoltat în cadrul 
Programului Mediteranean pentru Mediu şi Asistență Tehnică (PMMAT). Având în vedere că PMMAT 
a fost înființat împreună cu Banca Mondială şi cu Comisia Europeană, ar putea fi avută în vedere 
înființarea unui proiect similar. PMMAT a promovat principiul “gândim la nivel regional; acționăm la 
nivel local,” şi a făcut apel la o instituție națională care să asigure coordonarea şi gestionarea 
programului zilnic; Banca a furnizat servicii de asigurare a calității;  un consorțium internațional a 
furnizat expertiză şi servicii de asistență tehnică. Această inițiativă regională a promovat 
managementul deşeurilor solide la nivelul municipalităților, ca element înregistrat pe agenda 
economică, a promovat agenda la cel mai înalt nivel, precum şi "moştenirea" unei rețele de expertiză 
susținute la nivel regional. PMMAT a implicat activități ample de realizare a politicilor la nivel 
național, a contribuit la elaborarea de modele de proiecte de lege şi alte reglementări şi, în cele din 
urmă, a conturat şi politici. Din punctul de vedere al Băncii, PMMAT a fost de o importanță 
fundamentală pentru elaborarea unei serii importante de proiecte în sectorul deşeurilor solide în 
țările din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.  

Împrumuturi pentru politici 

În sfârşit, nevoia de a lucra pe probleme sistemice, la nivel național, după cum sunt acestea 
identificate în ultima secțiune a Capitolului III, poate fi susținută în mod optim de către un Împrumut 
pentru Politicile de Dezvoltare Sectorială (IPD), cum ar fi cel semnat în Maroc în anul 2009 (consultați 
Caseta 6). În special, cele trei probleme de natură sistemică identificate în Capitolul III şi anume (i) 
structura instituțională, (ii) sustenabilitatea economică pe termen mediu, şi (iii) operaționalizarea 
strategiilor naționale - ar putea constitui cei trei piloni ai unui astfel de IPD specific sectorului de 
interes. Pentru a se solda cu un succes, o astfel de inițiativă ar necesita un angajament puternic la 
nivel guvernamental, precum şi o activitate susținută, imediată, în cadrul acestui sector. 
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Investiţie DPL in Maroc 
 
În 2009 Banca a semnat primul DPL specific în sectorul managementului deşeurilor solide în Maroc. Acesta este unul dint-o 
serie programatică de două operațiuni cu tranşă unică, şi pregătirea celei de-a doua operațiuni începe acum. Obiectivul 
său este de a ameliora performanța financiară, de mediu şi socială a sectorului deşeurilor solide. Are ca țintă trei zone ale 
reformei: 
 

 Ameliorarea  Guvernanței din sector 

 Ameliorarea Sustenabilității serviciilor 

 Considerațiile de mediu şi sociale curente 
 

A însoțit de asemenea mai multe programe de asistență tehnică finanțate de alți donatori (bilaterale şi PPIAF). A însoțit de 
asemenea un puternic program de reformă şi un plan național de investiții, “Plan National des Déchets Ménagers” (Planul 
Național de Deşeuri Solide Menajere). Motivele care au dus la alegerea acestui instrument au fost următoarele: 
 

 A existat o cerere clară din partea Guvernului, susținută de un plan strategic sectorial solid şi de un bun cadru 
de reformă care definise clar indicatorii rezultatelor; 

 Pentru un sector atât de recent în Maroc, dacă regulile jocului nu sunt instituționalizate şi Guvernul nu începe 
să reglementeze eficient sistemul, nu se vor aborda cauzele problemelor, modernizarea sectorului ar fi probabil 
ad-hoc şi nu ar fi durabilă financiar şi social; 

 Ar putea oferi un puternic semnal de construire a încrederii către piața deşeurilor solide care ar minimaliza 
perceperea riscurilor şi ar creşte disponibilitatea comunității donatorilor de a sprijini programul de reformă, 
precum şi de a ameliora participarea sectorului privat; 

 Ar putea menține Guvernul pe calea acestei agende de reforme pe parcursul următorilor 4-5 ani, mai ales 
pentru a cataliza parteneriate durabile între autoritățile de la centru şi autoritățile locale. 

 
În termenii angajamentului Bancă-client, beneficiile folosirii DPL în Maroc se pot caracteriza după cum urmează: 

 Testarea şi monitorizarea progreselor împreună cu Guvernul 

 Dialog dinamic şi continuu asupra politicilor 

 Prioritizarea nevoilor de construire de capacități şi adâncirea reformei la nivel regional şi local 

 Asocierea indicatorilor cu capacitatea şi economia reformelor 
 

În fine, trebuie notat că pregătirea DPL a beneficiat mult de activitatea din sector realizată în baza METAP, mai ales fiindcă 
un rezultat al  activității din sector a fost să se creeze un consens între ministere cu privire la nevoia de reformă. 


