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http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

Politica naţională în domeniul gestionării
se subscrie obiectivelor politicii europene
în materie de prevenire a generării
deşeurilor şi urmărește reducerea
consumului de resurse şi aplicarea
practică a ierarhiei deşeurilor.
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Strategia Naţională de Gestionare a 
Deşeurilor propune cadrul de măsuri 
care să asigure trecerea de la modelul 
actual de dezvoltare bazat pe producţie 
şi consum la un model bazat pe 
prevenirea generării deşeurilor şi 
utilizarea materiilor prime din 
industria de valorificare, asigurând 
astfel prezervarea resurselor naturale 
naţionale, creând premisele 
reconcilierii imperativelor economice 
şi "de mediu".
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Îmbunătățirea calitățiimediului și protecția sănătății populației

Sprijinirea activităților de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deșeurilor

Încurajarea investițiilor verzi

Creșterea eficienței utilizării resurselor

Gestionarea durabilă a deșeurilor

Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a
deșeurilor cu cele privind schimbările climatice

Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării și gestionării
deșeurilor

Întărirea capacității instituționale
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Pentru implementarea pe termen scurt a
strategiei a fost elaborat Planul Național de
Gestionare a Deseurilor și Programul Național de
Prevenire a Generării Deșeurilor.

PNGD conține detalii referitoare la acțiunile care
trebuie întreprinse pentru îndeplinirea
obiectivelor SNGD, cuprinzând ținte, termene și
responsabilități.
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Începând cu anul 2016 a fost derulat
proiectul “Dezvoltarea capacității
administrative a Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor de a implementa politica
în domeniul managementului deșeurilor și al
siturilor contaminate – C.A.D.S.’’, unul din
obiectivele proiectului fiind elaborarea
Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

Planul naţional de gestionare a
deşeurilor acoperă întregul
teritoriu geografic al României, și a
fost aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.942/2017.
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DEȘEURI MUNICIPALE   (2014: 4.956.075 tone/an)

DEȘEURI ALIMENTARE

DEȘEURI DE AMBALAJE (2014: 1.244.790 tone introduse pe piață)

Indicatori de generare deșeuri de ambalaje România : 62,4 (kg/loc și an)

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

DEȘEURI DE BATERII ȘI ACUMULATORI

(2014 : 36.529,39 tone/an introduse pe piață)

VEHICULE SCOASE DIN UZ

ANVELOPE UZATE

ULEIURI UZATE

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚĂRI

NĂMOLURI REZULTATE DE LA EPURAREA APELOR UZATE ORĂȘENEȘTI

DEȘEURI CU CONȚINUT DE PCB

DEȘEURI DE AZBEST

DEȘEURI MEDICALE

DEȘEURI INDUSTRIALE NEPERICULOASE

DEȘEURI INDUSTRIALE PERICULOASE

SITURI CONTAMINATE

DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
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• Obiective instituționale
și organizaționale

• Obiective legislative și
de reglementare

• Obiective tehnice

• Obiective privind
raportarea
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Perioda de planificare este împărțită în:

– Perioda de continuare a implementării SMID 
(2017 - 2018)

– Perioda de consolidare a rezultatelor SMID (2018 
- 2019)

– Perioda de implementare a noilor investiții (2020 
- 2023)

– Perioda de operare (după 2024)
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Au fost propuse 2 alternative care să asigure, prin
noi investiții, următoarele:

– Un grad de acoperire cu servicii de salubritate – 100%
– Reducerea cantității de deșeuri menajere generate

per locuitor în 2025 cu cel puțin 10%, raportat la 2017
– Reciclarea deșeurilor municipale – 50% în 2020

pentru care trebuie să existe o rata de capturare a
deșeurilor reciclabile de 52%

– Reciclarea deșeurilor de ambalaje – 65% în 2025
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• PNGD 2018 – 2025 propune o nouă viziune asupra gestionării
deșeurilor, viziune a cărei implementare la nivel local necesită
revizuirea planurilor județene existente.

• Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și
revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a
planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București a
fost aprobată prin OM nr.

• Pentru PJGD realizate în anul 2019:
– Anul de referință: 2017;
– Perioada pentru proiecțiile de generare: 2018 – 2040;
– Perioada de planificare: 2020 – 2025.

• PJGD trebuie evaluate și monitorizate o dată la 2 ani pentru a se
decide dacă este necesară revizuirea documentului de
planificare.
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• 15 SMID-uri sunt funcționale și operabile: Arad, Argeș,
Bihor, Bistrița Năsăud, Călărași, Covasna, Giurgiu,
neamțâ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, teleorman, Timiș,
Vaslui
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Vă mulțumesc!

15


