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GESTIONAREA DESEURILOR IN ROMANIA
Cadrul legislativ general pentru protectia mediului în România este
reprezentat prin:

· Legea protectiei mediului 137/1995, republicata, modificata si completata prin
Ordonanta de Urgenta 91/2002, aprobata prin Legea 294/2003;

· Legea apelor 107/1996;

· Ordonanta de Urgenta a Guvernului 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata
prin Legea 655/2001;

· Ordonanta de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si
aprobata prin Legea 426/2001;

· Hotarârea de Guvern 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private 
supuse acestei proceduri;

· Ordonanta de Urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al 
poluarii;

· Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
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GESTIONAREA DESEURILOR IN ROMANIA

Toate tipurile de deseuri generate pe teritoriul tarii sunt clasificate în :

· deseuri municipale si asimilabile: totalitatea deseurilor generate, în mediul urban si
în mediul rural, din gospodarii, institutii, unittai comerciale si prestatoare de servicii
(deseuri menajere), deseuri stradale colectate din spatii publice, strazi, parcuri, spatii
verzi, namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti;

· deseuri de productie: totalitatea deseurilor generate din activitatile industriale- pot fi 
deseuri de productie nepericuloase si deseuri de productie periculoase;

· deseuri generate din activitati medicale.
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GESTIONAREA DESEURILOR IN ROMANIA

Ca urmare a transpunerii legislatiei europene în domeniul gestionarii deseurilor si
conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul
deseurilor, modificata si aprobata prin Legea 426/200, în România, a fost elaborata

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD), care are ca scop
crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de 
gestionare a deseurilor, eficient din punct de vedere ecologic si economic.

Prevederile SNGD se aplica pentru toate tipurile de deseuri definite conform 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si
aprobata prin Legea 426/2001.
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PRINCIPII SI OBIECTIVE STRATEGICE
- principiul protectiei resurselor primare – este formulat în contextul mai larg al 
conceptului de “dezvoltare durabila” si stabileste necesitatea de a minimiza si
eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând
accentul pe utilizarea materiilor prime secundare.

- principiul prevenirii – stabileste ierarhizarea activitatilor de gestionare a deseurilor, in 
ordinea descrescatoare a importantei care trebuie acordata: evitarea aparitiei, 
minimizarea cantitatilor, tratarea in scopul recuperarii, tratarea si eliminarea in conditii
de siguranta pentru mediu.

- principiul poluatorul plateste, corelat cu principiul responsabilitatii producatorului si
cel al responsabilitatii utilizatorului – stabileste necesitatea crearii unui cadru legislativ
si economic corespunzator, astfel încât costurile

pentru gestionarea deseurilor sa fie suportate de generatorul acestora.

- principiul substitutiei – stabileste necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase
cu materii prime nepericuloase, evitându-se astfel aparitia deseurilor periculoase.

- principiul integrarii – stabileste ca activitatile de gestionare a deseurilor fac parte 
integranta din activitatile

social-economice care le genereaza.
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PROGRAME OPERATIONALE DERULATE / IN CURS DE DERULARE

POR 2007 – 2013 / POS MEDIU

POIM 2014-2020

POIM/6/3/1/; OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de 
management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții – proiecte noi
de investiții

Obiectiv specific 

Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de 
pregatire pentru reciclare a deseurilor în România

Beneficiari eligibili

Unitate administrativ teritoriala/ Primarie/ Consiliu Local, Asociatie de 
dezvoltare intercomunitara
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• Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

• AXA PRIORITARA 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

• 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si
extinderea infrastructurii de management al deseurilor

• Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanţarea 
proiectelor din Axa prioritară 2 a POS Mediu, domeniul major de 
intervenţie “ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 
şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, se ridică la 
aproximativ 991,5 milioane Euro, din care aproximativ 793 milioane Euro 
reprezintă finanţare din FEDR şi aproximativ 198,5 milioane Euro 
cofinanţare de la Bugetul de stat.
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Alocarea financiară orientativă pentru acest domeniu major de intervenţie :

An TOTAL Contribuţie UE

(FEDR)

Contribuţie publică naţională

Bugetul de stat Bugete locale Alte surse 

publice*

Total

2007 51,286,740 41,029,392 9,231,613 1,025,735 - 10,257,348

2008 105,859,774 84,687,819 19,054,759 2,117,196 - 21,171,955

2009 118,728,874 94,983,099 21,371,198 2,374,577 - 23,745,775

2010 131,867,435 105,493,948 23,736,138 2,637,349 - 26,373,487

2011 159,852,571 127,882,057 28,773,463 3,197,051 - 31,970,514

2012 200,869,705 160,695,764 36,156,547 4,017,394 - 40,173,941

2013 222,585,991 178,068,793 40,065,478 4,451,720 - 44,517,198

TOTAL 991,051,090 792,840,872 178,389,196 19,821,022 - 198,210,218
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Absorbtie Fonduri Europene – Pos Mediu

• In programul Operational Sectorial Mediu, Romania  a obtinut o rata de 
absorbtie de 54%, adica 2,3 miliarde de euro. POS Mediu este gestionat de 
Autoritatea de Management de la Ministerul Fondurilor Europene, din 
ianuarie 2015. Pana atunci, insa, autoritatea de management s-a aflat la 
Ministerul Mediului. Principalii beneficiari care au derulat proiecte aici au 
fost companii de utilitati publice detinute de autoritati locale, Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului etc. Lucrarile au vizat in special 
infrastructuri de apa si canalizare, gropi de gunoi, amenajari de prevenire
a inundatiilor.
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Absorbtie Fonduri Europene – Pos Mediu
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Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

• Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 –
2020, a lansat in data de 19 aprilie 2016, Ghidurile solicitanților pentru
sectoarele: deșeuri, biodiversitate, managementul riscului și calitatea
aerului, cu un buget total de 654 milioane de euro, reprezentând 5,5% din
alocarea totală aferentă programului, de 11,98 miliarde euro.

• Ghidul pentru sectorul gestionării deșeurilor vizează reducerea numărului
depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare
a deşeurilor în România (obiectivul specific 3.1).

• Bugetul apelului este de aprox. 352 milioane euro, solicitanții eligibili fiind
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite la nivelul județelor
(prin Consiliile Județene) și Primăria Municipiului Bucureşti.
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Se vor finanţa:

• - Proiecte fazate privind dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor la nivel județean (aprobate și demarate în perioada 2007-2013
prin POS Mediu, dar nefinalizate până la finalul anului 2015) – valoare de
aprox. 282 mil euro;

• - Proiecte noi privind dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deșeurilor la nivel județean pentru acele județe care nu au reușit să obțină
finanțarea în perioada 2007-2013, dar și pentru construirea infrastructurii
necesare pentru gestionarea deșeurilor la nivelul municipiului București –
valoare de aprox. 70 mil euro.

• Aceste proiecte au ca obiectiv extinderea şi modernizarea infrastructurii
existente în domeniul deșeurilor pentru îndeplinirea obligaţiilor din
Tratatul de Aderare şi atingerea ţintelor de reducere a cantității de deșeuri
depozitate și a creșterii gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor, așa
cum sunt prevăzute în legislaţia naţională şi în directivele europene
privind deşeurile.


