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Inițiativa de export pentru tehnologii de 
mediu

• Protecția mediului prin tehnologie și know-how „Made in Germany“

• Nu este o inițiativă de export clasică

• Transfer de cunoștințe și de tehnologie / îmbunătățirea condițiilor de mediu

• Grupurile țintă: sectorul public și cel privat

Obiectivul: Proiecte și parteneriate durabile



Protecția mediului este o provocare globală

România și Germania sunt deja parteneri importanți în Europa 
- Volumul tranzacțiilor comerciale de 9,7 miliarde Euro (2017)
- Germania pe locul doi în clasamentul investițiilor străine directe (Ministerul Afacerilor 

Externe 2019)

Potențial mare de colaborare în sectorul de mediu și energetic



Rețeaua germană de camere de comerț ca 
partener puternic
• 79 de camere de comerț și industrie (IHK) în Germania

• 4 mil. de companii membre

• Asociația Germană de Camere de Comerț și Industrie (DIHK) coordonează în calitate de organizație umbrelă 
și de reprezentantă a intereselor 

• Camerele de comerț exterior germane (AHK), în 140 de locații din 
92 de țări, sunt reprezentanțele oficiale ale economiei germane 

• AHK-urile sunt gazdele inițiativei Export, configurează conținuturile 
și competențele relativ la piață, oferă consultanță și dezvoltă o largă 
rețea la fața locului

• Acestea redactează (printre altele) analize și documente privind 
bunele practici, culeg date, organizează ateliere de lucru, seminare 
și vizite la târguri expoziționale, stabilesc grupe de lucru și sprijină 
parteneriate



Managementul deșeurilor în 
Germania



Managementul deșeurilor în Germania

• Experiență de decenii

• Valorificarea a 79% din deșeurile localităților – 65% 
reciclare 

• Reciclarea hârtiei 85%

• Reciclarea sticlei 86%

• Metal 92%

• 200.000 de angajați în sector

• Cotă de piață globală a companiilor germane: 16%

• 70% finanțate prin intermediul taxelor (650 sisteme 
diferite) 

• 30% din finanțare prin responsabilitatea 
producătorului (ambalaje (din hârtie) și sticlă)

Sursa: BMU 2016, UBA 2018, VKU 2017, VDMA 2018 



Managementul deșeurilor în centrul 
atenției opiniei publice din anii 1970

• Cantități de deșeuri în creștere

• Probleme de mediu și de sănătate

• Criza petrolului

• Au fost atinse capacitățile rampelor de gunoi 

– în 1975 existau 50.000 de rampe de gunoi 

necontrolate

Regiunea Ruhr în anii 1980

Silbersee 1991, RDG 
(© Guvernul Federal, 

Joachim F. Thurn)
Katzhütte 1990, RDG

(© Arhiva federală, imaginea 183-1990-0822-302 / CC-BY-SA 3.0) și (© https://www.gelsenkirchener-geschichten.de/bild.php?bild=http://www.gelsenkirchener-geschichten.de/userpix/230/230_Muelldeponie_1980er_1.jpg) (sus)



Managementul deșeurilor azi

• Majoritatea operatorilor locali de deșeuri, municipalități sau 
forme mixte: taxe

• Cetățenii trebuie să pună la dispoziție deșeurile pentru colectare

• Pubele de colectare în gospodării pentru deșeuri solide și bio, 
hârtie

• Prevederea unor centre de reciclare (de ex.) pentru deșeuri 
electronice și deșeuri voluminoase

Responsabilitatea producătorului – colectare de către companii private
Testare și erori în implementarea sistemelor de colectare

• Ambalaje/materiale plastice/metal

• Sistem dual (colectare de către companii private)
• sistem de predare cu garanție pentru doze și sticle

• Containere pentru sticlă (administrate de companii private)

© https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/gove-look-up-waste-hierarchy/



Combinație de politici

• Legi și trasabilitate

• Stimulente

• Cercetare și dezvoltare

• Educație, instruire și formarea conștiinței

• Promovarea întreprinderilor „verzi“



Economia circulară – o provocare 
permanentă

Separare, colectare 
și valorificare

© R. Hackenberg / Picture Alliance© BSR

• Consum în creștere
• Coordonarea părților 

implicate
• Revalorificarea materialului 

plastic
© DPA © BSR



Aşteptăm cu nerăbdare 
viitoarea noastră colaborare!
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