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Obiectivele minime ale „MSW” din Directiva UE 
2018/851 privind deșeurile
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Perspectiva după 2020

Directivele privind deșeurile au fost modificate în 2018 pentru a include, printre altele, o serie de noi obiective și
măsuri după 2020:

 să vizeze creșterea pregătirii pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale la cel puțin 55% din 
deșeurile municipale până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035;

 să atingă cel puțin 65% până la 31 decembrie 2025 și 70% până la 31 decembrie 2030;
 obiectivul de reducere a depozitelor de deșeuri până la maximum 10% din deșeurile municipale generate până

în 2035;
 interzicerea depozitării deșeurilor adecvate pentru reciclare începând din 2030;
 colectarea separată obligatorie a deșeurilor biologice până la 31 decembrie 2023 și a produselor textile și a 

deșeurilor periculoase provenite din gospodării până la data de 1 ianuarie 2025;
 cerințele minime pentru toate sistemele extinse de responsabilitate a producătorului;
 definiții simplificate și îmbunătățite și metode de calcul armonizate pentru ratele de reciclare pe întreg

teritoriul UE.

Succesul acestor obiective și măsuri va fi esențial pentru perspectivele pe termen mediu și lung de realizare a unei
economii circulare inovatoare în care nimic nu este irosit, așa cum se prevede în 2050 în cel de-al șaptelea PAM.



Tratarea Deșeurilor Municipale în România 2010-2017
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Comparatie Deseuri Municipale – Deseuri de Ambalaje
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Acoperirea populației cu servicii de salubritate în România

14,45%!

http://www.insse.ro
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Modul de raportare al OIREP și al Producătorului la AFM în noul sistem
legislativ

 Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume datorate la Fondul pentru mediu –
Ordinul nr. 149/2019 și Rectificarea din 16.04.2019 – rezolvă (dupa 15 ani) modalitatea de îndeplinire în mod 
colectiv a obligațiilor unui producător care alege să predea responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor de 
reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje la un OIREP (până la apariția ordinului OIREP-ul era obligat să 
distribuie fiecărui client în parte cantitățile de deșeuri de ambalaje reciclate/valorificate pe tip de material pentru a 
se dovedi îndeplinirea obligațiilor acestora, în acest sens OIREP-ul furnizând un raport lunar, deși nu exista o regulă 
de împărțire pentru fiecare client în parte a acestor cantități parțiale; AFM-ul, în mod sistematic, a supraîncărcat
sarcina unui OIREP și implicit sarcina financiară a fiecărui client care a semnat un contract cu acel OIREP)

 Sistemul actual de raportare bazat pe masa 
ambalajelor  nu stimulează ambalajele fabricate 
din materiale reciclate și nu „amendează” 
cantitatea introdusă pe piață a ambalajelor 
nereciclabile!



 Se lasă libertatea unui producător de a lucra simultan sau disjunct cu OIREP-urile din piață în cursul aceluiași an:
=> un producător își optimizează costurile în defavoarea activităților legate de prevenirea generării
deșeurilor, “DfR”; favorizarea reciclării/valorificării doar pentru anumite tipuri de ambalaje
=> funcționarea OIREP și finanțarea prin OIREP a UAT/ADI și colectori este subminată

 La nivelul UAT/ADI, OIREP-urile nu sunt implicate în elaborarea tarifului de referinta Tr (lei/t) legat de desfășurarea
activităților operatorilor de salubritate pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din compoziția deșeurilor
municipale => creșterea artificială a costurilor care reprezentă acoperirea ineficienței UAT/ADI legată de colectarea
separată a deșeurilor municipale

 Cum se face împartirea cantităților pe tip de material de ambalaj raportate de o UAT/ADI între mai multe OIREP-
uri!!!??? Cum împarte un ADI cantitățile reciclate pentru fiecare UAT în parte!!!???

 Tariful de referință nu se referă la un anumit material de ambalaj, deși costurile per material și valoarea
materialelor destinate reciclării au valori diferite (nu exista o “splitare” a tarifului de referință per material)! 

 Alocarea sumelor de către UAT/ADI, obținute din aplicarea tarifului de referință Tr, la operatorul de salubritate și
sortator, atunci când aceștia reprezintă două entități separate (ex.: Bistrita, Bihor)

 Cum este internalizată activitatea de e-commerce în sistemul de raportare REP!!!???
 Imposibilitatea facturării cu TVA a UAT-urilor pentru prestările de servicii către OIREP-uri din cauza lipsei codurilor 

de TVA!

Modul de raportare și finanțare al OIREP și al Producătorului în noul sistem
legislativ



1. Producătorul nu trebuie să plătească ineficiența actorilor din sistem – Faceți deșeurile disponibile pentru reciclare!
2. Dificultățile de funcționare a OIREP, simultan, în două sisteme diferite: colaborativ (UAT-OIREP); concurențial (OIREP)
3. Cvasiexclusivitatea de a contracta cantități de deșeuri de ambalaje municipale cu un singur partener (UAT/ADI), dar
penalitatea de 2 lei/Kg este platită integral doar de producator daca UAT/ADI nu îndeplinește obiectivele
4. Lipsa unui instrument soft de raportare și trasabilitate on-line pentru observarea mișcării deșeurilor, a tranzacțiilor
financiare și de material în timp real
5. OIREP manageriaza eficient banii producătorului pentru realizarea obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor
de ambalaje. Poate statul să o facă mai bine?
6. Decalaj mare între ceea ce producătorii plătesc la AFM - 2000 lei/t - pentru neândeplinirea obiectivelor de 
reciclare/valorificare pentru deșeurile de ambalaje și contribuția de 50 lei/t plătită pentru neândeplinirea obiectivelor 
anuale pe care UAT trebuie să o platească la AFM în cazul deșeurilor municipale eliminate prin depozitare
7. Dificultatea OIREP de a-şi previziona cantităţile negociate cu UAT/ADI
8. Lipsa unei corelaţii între tip ambalaj (primar, secundar si tertiar) şi flux de deşeuri de ambalaje (municipal și
industrial/comercial)
9. Întarzieri în comunicarea tarifului de referință pentru colectarea separată a deșeurilor municipale - OIREP-urile nu 
sunt implicate în elaborarea tarifului de referință Tr (lei/t)
10. Integrarea în raportare a achiziției de la populație a deșeurilor de ambalaje și a ambalajelor folosite???

Cauzele funcționării ne-eficace/ne-eficiente a sistemelor OIREP



Provocările create de vânzările online pentru funcționarea sistemelor REP
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Provocări pentru dezvoltarea și optimizarea gestionării
deșeurilor

1. Încălzirea globală care redefinește modul în care evaluăm sistemele de gestionare a deșeurilor și
mecanismele de finanțare

2. Economia circulară care stimulează gestionarea deșeurilor pentru eficientizarea resurselor și crearea 
buclelor circulare pentru fluxurile de materiale - materialul reciclat nu înseamnă material mai ieftin!

3. „Marin Litter” (deșeurile generate în mări și oceane) care transformă percepția, strategiile și politicile 
noastre privind materialele plastice

4. A patra revoluție industrială care modifică felul în care extragem materialele, fabricăm, distribuim, 
consumăm și gestionăm produsele la sfârșitul ciclului lor de viață; 

ex.: - trecerea de la clasicele MRF (eficiență de 80% - 90%) la Sort – Labor Free Recycling Facilities
(eficiență de 95%) care integrează sisteme optice de sortare, roboți și inteligență artificială;
- digitizarea proceselor de gestionare a deșeurilor prin trecerea de la formatele de 
minitorizare/raportare fizice la cele digitale.



Trebuie păstrată balanța în echilibru!
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Viitorul fără deșeuri => schimbarea economiei industriale
dominante și a modelelor de consum și nu doar
modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor.



De ce cresc prețurile de tartare a deșeurilor?

1. Complexitatea crescândă a sistemelor de gestionare a deșeurilor și necesitatea de a organiza separarea la sursa ; 
multitudinea sistemelor de colectare pentru diferite fluxuri de deșeuri, de ex. fracție organică, deșeuri de 
ambalaje, deșeuri electronice, bunuri albe etc.

2. Creșterea continuă a obiectivelor de reciclare
3. Reciclarea generează costuri mari, dar oferă alte beneficii importante, dar nemonetare, cum ar fi eficiența

resurselor, reducerea emisiilor de carbon și economii în ceea ce privește capacitatea de depozitare a deșeurilor
4. Inexistenta unui program de reciclare a deșeurilor municipale - nu se poate acoperi mai mult de 15-20% din 

costul său ca urmare a vânzării reciclabilelor
5. Tratarea deșeurilor în instalațiile industriale reduce substanțial impactul asupra mediului, dar crește costurile
6. Multe țări din UE aplică taxe speciale ridicate la depozitele de deșeuri și la incinerare, ca o măsură care va face 

mai rentabile reciclarea și valorificarea
7. Reciclarea nu este o economie circulară, ci mai degrabă o activitate de recuperare a resurselor legate de 

gestionarea deșeurilor
8. Prima prioritate este aceea de a obliga producătorii de produse și materiale să reproiecteze produsele de o 

maniera care extinde ciclul de viață, oferind oportunități de reparații și refolosire și făcând reciclabilitatea un 
criteriu-cheie. Dacă nu putem face acest lucru, niciun sistem de gestionare a deșeurilor și de reciclare nu poate
rezolva problema; Existența unui conflict între preocupările de marketing și a problemelor legate de mediu

9. Creșterea continuă a obiectivelor de reciclare nu are sens fără dezvoltarea piețelor de reciclare și furnizarea
purității necesare materialelor recuperate



Analiza ciclului de viață pentru materialele provenite din reciclare și 
materialele provenite din materii prime 
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Decizii complicate!
Impactul asupra mediului pentru 

producerea și eliminarea sacoșelor de 
plastic vs. bumbac! 

Pentru o sacoșă reutilizabilă din bumbac
organic, cercetătorii consideră că este
nevoie de 20.000 de utilizări pentru a se
justifica. Aceast lucru înseamnă
cumpărături zilnice timp de peste o 
jumătate de secol !!!



Maparea fluxului de deșeuri municipale - calitate / monitorizare / controlul datelor

 Legarea PAYT – individualizarea colectării separate(freq., vol.) - cu schemele REP/OIREP

 Implementarea unui sistem de colectare separată a deșeurilor convenabil pentru cetățeni (100 - 150 m) => Deșeuri
reciclabile curate;

REP pentru ambalaje să fie folosit ca un instrument de recuperare/acoperire a costurilor și nu ca un mecanism de 
livrare a serviciilor

Specificații tehnice pentru colectarea de materiale de calitate

 Implicare masivă în asigurarea infrastructurii de colectare separată și reciclarea componentei biodegradabile din 
compoziția deseurilor municipale

Succesul reciclării deșeurilor municipale este de a furniza materiale de calitate în flux continuu pentru inputurile
specifice tehnologiilor de reciclare

„To Do List”



 În 1997, marinarul american Charles Moore descoperă în Oceanul Pacific o grămadă imensă de 
deșeuri de plastic care plutesc și stagnează pe suprafața apei pe peste 3,4 milioane de kilometri
pătrați, de șase ori mai mare decât Franța! O descoperire incredibilă și tristă. Acest continent este cel
al rușinii.

 Imaginați-vă: o evacuare în ocean - estimată să conțină aproximativ 750.000 de resturi de plastic pe 
kilometru pătrat.

 Imaginea este izbitoare pentru 2018. Dacă am stoca toate deșeurile menajere generate și depozitate
în depozitele de deșeuri din întreaga lume, acestea ar forma un  munte cu înălțimea de ... 850 m.

În loc de concluzii
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