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LISTA ACRONIMELOR
ADI
ANPM
ANRSC
BAU
CC
CEA
DMB
DMS
FC
FEADR
FEDR
FEPAM
FSE
HG
IMP
ISPA
MMAP
OG
OTR
OUG
PAYT
PHARE
PMC
POSM
REP
SDR
SM
SMID
SNGD
TMB
UAT
UE

Asocia ie de Dezvoltare Intercomunitar
Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului
Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilit i Publice
Men inerea situa iei existente (scenariu – Business as usual)
Comisia European
Condi ionalitate ex-ante
De euri municipale biodegradabile
De euri municipale solide
Fondul de Coeziune
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
Fondul European de Dezvoltare Regional
Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime
Fondul Social European
Hot râre de Guvern
Instrumente Economice Îmbun
ite (scenariu – Improved economic
instruments)
Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-Aderare
Ministerul Mediului, Apelor i P durilor
Ordonan a Guvernului
Organiza ie de Transfer de Responsabilitate (PRO)
Ordonan de Urgen a Guvernului
Schema “Pl te ti cât arunci”
Asisten pentru restructurare economic pentru Polonia i Ungaria
Plastic, metal i cutii de carton pentru b uturi (se refer la containere sau
cutii din carton)
Programul Opera ional Sectorial - Mediu
spunderea Extins a Produc torului (EPR)
Sistem Depozitare-Rambursare
Stat Membru
Sistemul de Management Integrat al De eurilor
Strategia Na ional de Gestionare a De eurilor
Tratare mecanico-biologic
Unitate administrativ-teritoriala
Uniunea European
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DEFINI II
Colectare

Colectare separat

Depozit de de euri

De euri

De euri
biodegradabile

De euri de
ambalaje

De euri de
ambalaje
municipale
De euri inerte

De euri menajere

Înseamn strângerea de eurilor, inclusiv sortarea i stocarea preliminar a
de eurilor, în vederea transport rii la o instala ie de tratare (Directiva
2008/98/CE privind de eurile i de abrogare a anumitor Directive, Articolul
3 alineatul (10))
Înseamn colectarea în cadrul c reia un flux de de euri este p strat
separat în func ie de tipul i natura de eurilor, cu scopul de a facilita
tratarea specific a acestora (Directiva 2008/98/CE privind de eurile i de
abrogare a anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (11))
Reprezint un amplasament de evacuare a de eurilor pentru depozitarea
de eurilor pe sau în p mânt (adic în subsol), care include:
spa ii interne pentru evacuarea de eurilor (adic un produc tor de
de euri î i construie te propriul depozit pentru evacuarea de eurilor la
locul de produc ie) i
amplasamente permanente (adic pentru o perioad mai lung de un
an) care este utilizat pentru depozitarea temporar a de eurilor,
dar care nu includ:
- locuri unde de eurile sunt desc rcate pentru a permite preg tirea
acestora pentru transportul ulterior în scopul recuper rii, trat rii sau
evacu rii în alt parte i
- depozitarea de eurilor înainte de recuperarea pentru tratare pentru o
perioad de maximum trei ani în general sau
depozitarea de eurilor înainte de evacuare pentru o perioad de
maximum un an
(Directiva 1999/31/CE privind depozitele de de euri, Articolul 2 alineatul
(g)
Înseamn orice substan sau obiect pe care de in torul le arunc sau are
inten ia sau obliga ia s le arunce (Directiva 2008/98/CE privind de eurile
i de abrogare a anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (1)
Reprezint orice de euri care pot suferi o descompunere aerob sau
anaerob , cum ar fi produsele alimentare, de eurile de gr din , hârtia sau
cartonul (Directiva 1999/31/CE privind depozitele de de euri, Articolul 2
alineatul (m)
Înseamn orice ambalaj sau material de ambalaj, conform defini iei
de eurilor din Directiva 2008/98/CE, cu excep ia reziduurilor din produc ie
(Directiva 94/62/CE privind ambalajele i de eurile de ambalaje, versiunea
consolidat , Articolul 3 alineatul (2))
Înseamn de eurile de ambalaje provenite din de eurile municipale
(de euri menajere i similare), cu excep ia de eurilor de ambalaje
provenite din activit i comerciale i industriale
Reprezint de eurile care nu sunt supuse unor transform ri fizice, chimice
sau biologice semnificative. De eurile inerte nu se dizolv , nu ard i nu
reac ioneaz chimic în nici un alt mod, nu sunt biodegradabile i nu au
efecte negative asupra altor materiale cu care vin în contact astfel încât s
polueze mediul sau s d uneze s
ii umane. Con inutul total în levigat
i agen i poluan i al de eurilor i ecotoxicitatea levigatului trebuie s aib
valori nesemnificative i, în mod special, s nu pun în pericol calitatea
apei de suprafa
i/sau a apelor subterane (Directiva 1999/31/CE privind
depozitele de de euri, Articolul 2 alineatul (e))
Înseamn de euri provenite din gospod rii (Decizia Comisiei 2011/753/UE
de stabilire a normelor i a metodelor de calcul pentru verificarea
respect rii obiectivelor fixate la Articolul 11 alineatul (2) din Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului; Articolul 1 alineatul
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(1))
Reprezint de eurile menajere i alte de euri care, datorit naturii sau
compozi iei lor, sunt similare de eurilor menajere (Directiva 1999/31/CE
privind depozitele de de euri, Articolul 2 alineatul (b)
Înseamn orice de euri care prezint una sau mai multe din propriet ile
periculoase enumerate în Anexa III la Directiva 2008/98/CE privind
de eurile, care stabile te o list a opera iunilor de eliminare, list care nu
este exhaustiv (Directiva 2008/98/CE privind de eurile i de abrogare a
anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (2))
Înseamn de euri care din punctul de vedere al naturii i al compozi iei
sunt comparabile de eurilor menajere, exclusiv de eurile din industrie i
de eurile din agricultur
i activit i forestiere (Decizia Comisiei
2011/753/UE de stabilire a normelor i a metodelor de calcul pentru
verificarea respect rii obiectivelor fixate la Articolul 11 alineatul (2) din
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului; Articolul 1
alineatul (2))
Înseamn orice opera iune care nu este o opera iune de valorificare, chiar
i în cazul în care una dintre consecin ele secundare ale acesteia ar fi
recuperarea de substan e sau de energie. Anexa I din Directiva
2008/98/CE privind de eurile stabile te o list a opera iunilor de eliminare,
list care nu este exhaustiv (Directiva 2008/98/CE privind de eurile i de
abrogare a anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (19))
Înseamn colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de eurilor,
inclusiv supervizarea acestor opera iuni
i între inerea ulterioar
a
amplasamentelor de eliminare, inclusiv ac iunile întreprinse de un
comerciant sau un broker (Directiva 2008/98/CE privind de eurile i de
abrogare a anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (9))
Înseamn opera iunile de verificare, cur are sau valorificare prin reparare,
prin care produsele sau componentele produselor care au devenit de euri
sunt preg tite pentru a fi reutilizate f
nicio alt opera iune de pretratare (Directiva 2008/98/CE privind de eurile i de abrogare a anumitor
Directive, Articolul 3 alineatul (16))
Produc tori i importatori de ambalaje i de bunuri ambalate

Înseamn
orice opera iune de valorificare prin care de eurile sunt
transformate în produse, materiale sau substan e pentru a- i îndeplini
func ia lor ini ial sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea
materialelor organice, dar nu include valorificarea energetic
i conversia
în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru opera iunile
de umplere (Directiva 2008/98/CE privind de eurile i de abrogare a
anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (17))
Înseamn orice opera iune prin care ambalajul, conceput i proiectat
pentru a realiza în cadrul ciclului s u de via
un num r minim de
parcursuri sau rota ii, este reumplut sau utilizat în acela i scop pentru care
a fost conceput, cu sau f
suportul produselor auxiliare prezente pe
pia , dând posibilitatea ambalajului s fie reumplut; astfel de ambalaje
refolosite vor deveni de euri de ambalaje atunci când nu vor mai putea fi
refolosite (Directiva 94/62/CE privind ambalajele i de eurile de ambalaje,
versiunea consolidat , Articolul 3 alineatul (5))
Înseamn orice opera iune prin care produsele sau componentele care nu
au devenit de euri sunt utilizate din nou în acela i scop pentru care au fost
concepute (Directiva 2008/98/CE privind de eurile i de abrogare a
anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (13))

4

RAPORT FINAL
EVALUAREA
IMPACTULUI
DIFERITELOR
INSTRUMENTE
ECONOMICE
RECICLATE/VALORIFICATE I DEVIATE DE LA DEPOZITARE IN ROMANIA

Tratare
Valorificare

ASUPRA

CANTIT

ILOR

DE

DE EURI

Înseamn opera iunile de valorificare sau eliminare, inclusiv opera iunile de
preg tire premerg toare valorific rii sau elimin rii
Înseamn orice opera iune care are drept rezultat principal faptul c
de eurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost
utilizate într-un anumit scop, sau faptul c de eurile sunt preg tite pentru
a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în
general. Anexa II la Directiva 2008/98/CE stabile te o list a opera iunilor
de valorificare, list care nu este exhaustiv (Directiva 2008/98/CE privind
de eurile i de abrogare a anumitor Directive, Articolul 3 alineatul (15))
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LISTA ACTELOR LEGISLATIVE APLICABILE ÎN ROMÂNIA
Legea nr. 211/2011
Legea nr. 249/2015
Legea nr. 51/2006
Legea nr. 101/2006
OUG nr. 196/2005
OUG nr. 195/2005
HG nr. 870/2013
HG nr. 349/2005
HG nr. 856/2002

HG nr. 621/2005
Ordinul nr. 794/2012
Ordinul nr.
2742/3190/305/2011

Ordinul nr. 192/2014

Ordinul nr.
1298/2011
Ordinul Pre edintelui
ANRSC nr. 82/2015
Ordinul Pre edintelui
ANRSC nr. 109/2007
Ordinul Pre edintelui
ANRSC nr. 111/2007
Ordinul Pre edintelui
ANRSC nr. 112/2007

Privind regimul de eurilor
Privind modalitatea de gestionare a ambalajelor i a de eurilor de
ambalaje
Privind serviciile comunitare de utilit i publice, cu modific rile
ulterioare
Privind serviciul de salubrizare a localit ilor, cu modific rile
ulterioare
Privind Fondul pentru Mediu, cu modific rile ulterioare
Privind Protec ia Mediului, cu modific rile ulterioare
Privind aprobarea Strategiei na ionale de gestionare a de eurilor
2014-2020
Privind depozitarea de eurilor, cu modific rile ulterioare
Privind eviden a gestiunii de eurilor i pentru aprobarea listei
cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase, cu modific rile
ulterioare
Privind gestionarea ambalajelor
i a de eurilor de ambalaje
(abrogat )
Privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i
de euri de ambalaje
Privind aprobarea procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare,
revizuire, avizare anual , emitere i anulare a licen ei de operare, a
procentajului minim de valorificare a de eurilor de ambalaje preluate
de la popula ie, a operatorilor economici în vederea prelu rii
obliga iilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare i
reciclare a de eurilor de ambalaje, precum i pentru aprobarea
componen ei i atribu iilor comisiei de autorizare (abrogat)
Privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea
metodologiei de calcul a contribu iilor i taxelor datorate la Fondul
pentru Mediu
Pentru modificarea procedurii de emitere a autoriza iei de mediu,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului i dezvolt rii durabile nr.
1798/2007
Privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare
a localit ilor
Privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activit ile specifice serviciului de
salubrizare a localit ilor
Privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localit ilor
Privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de
salubrizare a localit ilor
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SUMAR EXECUTIV
La solicitarea autorit ilor române, JASPERS a comandat un studiu care are ca scop identificarea
instrumentelor economice care sunt cele mai potrivite pentru a încuraja practicile durabile de
gestionare a de eurilor în România, precum i pentru cre terea gradului de reciclare a de eurilor i
de deviere de la depozitare. Se preconizeaz c rezultatele acestui studiu vor fi incluse în Planul
Na ional de Gestionare a De eurilor pe care, în prezent, România îl are în curs de elaborare, în
conformitate cu Directiva-cadru european privind de eurile i condi ionalit ii ex-ante (CEA)
pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale i de Investi ii (FESI ) în sectorul de eurilor, în
perioada 2014-2020.
Rata foarte sc zut de reciclare a de eurilor i de deviere de la depozitare din România
este datorat în parte de lipsa unei infrastructuri adecvate de gestionare a de eurilor.
Situa ia actual a gestion rii de eurilor municipale din România se caracterizeaz printr-o
acoperire incomplet a serviciilor de colectare a de eurilor (doar 80% din popula ie acoperit în
2012, aproximativ 800.000 t/an de de euri abandonate ilegal), o rat de reciclare a materialelor
sub 5% i o dependen mare de eliminarea la depozitele de de euri (peste 90% din de eurile
colectate sunt în prezent eliminate în depozitele de de euri, dintre care multe sunt neconforme).
Majoritatea de eurilor colectate sunt eliminate în depozitele de de euri f
tratare, deoarece
capacitatea de tratare este în prezent insuficient .
Se estimeaz c situa ie se va îmbun
i odat ce sistemele de management integrat al de eurilor
(SMID), finan ate de UE la nivel jude ean i aflate în prezent în curs de implementare, devin
opera ionale. Dintre cele 32 de jude e care implementeaz SMID în cadrul Programului Opera ional
Sectorial de Mediu 2007-2013, numai câteva sunt în operare; jum tate dintre sisteme vor fi în
operare în 2017, iar restul în 2018.
Cadrul institu ional neadecvat contribuie, de asemenea, la rata de reciclare foarte
sc zut din România. În afar de lipsurile din infrastructur , exist , de asemenea, o lips de
cooperare între entit ile publice i private responsabile cu colectarea de eurilor de ambalaje din
surse municipale, în principal gospod rii, aceasta în ciuda implement rii din anul 2004 de c tre
România a unei scheme de Responsabilitate Extins a Produc torului (REP) pentru de eurile din
ambalaje, cu inten ia de a îmbun
i reciclarea i recuperarea acestora. România a pus de
asemenea în aplicare alte dou instrumente economice pentru a încuraja prevenirea, reutilizarea i
reciclarea, i pentru a reduce depozitarea de eurilor municipale solide (conform ierarhiei de
gestionare a de eurilor):
o ecotax pentru pungile de cump
turi, care a fost pus în aplicare începând cu anul
2009; i
o tax de depozitare, adoptat în 2013, cu dat efectiv de punere în aplicare de
01.01.2017.
În plus, România impune, de asemenea, penalit i pentru produc torii de ambalaje ( i OTR) i
pentru autorit ile locale care nu îndeplinesc obiectivele de reciclare/valorificare a de eurilor din
ambalaje i respectiv de reducere a cantit ii de de euri eliminate prin depozitare.
Eficien a limitat a instrumentelor economice actuale necesit revizii. Eficien a acestor
instrumente a fost îns limitat din cauza prevederilor contradictorii în legisla ie, a problemelor de
implementare, precum i o lipsei de punere în aplicare. Dup trecerea în revist a celor mai bune
practici în utilizarea instrumentelor economice de gestionare a de eurilor în alte ri ale UE i dup
consultarea tuturor p ilor interesate implicate – Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul
Mediului, Apelor i P durilor (MMAP), Administra ia Fondului pentru Mediu, asocia iilor de
produc tori de ambalaje, entit i de gestionare a de eurilor i autorit i locale – pe o perioad de
opt luni, consultantul desemnat de Jaspers a elaborat o serie de propuneri:
Restructurarea schemei REP pentru de eurile de ambalaje;
Îmbun
irea eficien ei taxei de depozitare; i
Introducerea treptat a unui sistem PAYT simplu, bazat pe volum la nivel na ional i de
colectare din poart în poart pentru anumite frac ii de de euri reciclabile i biode euri.
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Consultantul propune, de asemenea, revizuirea anumitor elemente ale ecotaxei existente pentru
pungile de cump
turi, luarea în considerare a unei scheme voluntare de depozitare-rambursare
pentru anumite tipuri de de euri de ambalaje, i punerea în aplicare a restric iilor/interdic iilor
existente privind eliminarea anumitor tipuri de de euri în depozitele de de euri.
Instrumente economice propuse, care sunt estimate s conduc la cre terea ratei de
reciclare i de utilizare a infrastructurii de tratare a de eurilor. Punerea în aplicare a
surilor propuse în acest studiu ar conduce la cre terea ratelor de colectare selectiv
i de
reciclare a de eurilor municipale solide (DMS), inclusiv a de eurilor de ambalaje, i utilizarea
capacit ii noilor SMID care sunt în prezent în curs de implementare, reducând astfel cantitatea de
de euri eliminate la depozite. Totu i, aceste m suri nu ar fi suficiente pentru atingerea intei de
reciclare a 50% DMS în 2025 (la cinci ani dup termenul limit ), chiar i în cel mai optimist
scenariu. Performan a sistemului se va îmbun
i numai în cazul în care toate m surile propuse
sunt implementate în timp util, prin urmare accelerarea punerii în aplicare a PAYT i a colect rii din
poart în poart a de eurilor reciclabile i a biode eurilor.
Instrumentele economice propuse de Consultant pot fi sintetizate dup cum urmeaz :
REP pentru de euri de ambalaje i penalit i pentru produc torii de ambalaje i OTR:
Definirea "de eurilor municipale de ambalaje" i includerea defini iei în legisla ia aferent ;
Clarificarea responsabilit ilor UAT-urilor pentru gestionarea "de euri municipale de
ambalaje";
Clarificarea responsabilit ilor organizatorice
i financiare ale PRO, precum
i a
mecanismele de cooperare cu UAT;
Implementarea unui singur OTR (sau introducerea alternativ a unui ”clearinghouse”); i
Reducerea penalit ii pl tite de c tre produc torii de ambalaje/OTR care nu ating intele,
i, într-o etap ulterioar , luarea în considerare a anul rii penalit ilor pl tite de
produc torii de ambalaje/OTR i UAT.
Taxa de depozitare i sanc iuni pentru autorit ile locale:
Cre terea treptat
i într-un mod în elept a taxei de depozitare de la 30 lei/t în 2017 la
180 lei/t în 2020 pentru de eurile nepericuloase;
Scutirea de la plata taxei de depozitare pentru anumite de euri, cum ar fi: materialul
stabilizat rezultat în urma trat rii mecanico-biologice (TMB) i termice (incinerare), pentru
a încuraja tratarea de eurilor în loc de eliminare la depozit;
Definirea mecanismului de plat a taxei de depozitare i standardizarea mecanismului de
plat pentru taxele de salubritate pl tite de gospod rii, inclusiv taxa de depozitare;
Modificarea penalit ilor pl tite de c tre UAT care nu respect
intele de reducere a
de eurilor depozitate i, într-o etap ulterioar , luarea în considerare a anul rii penalit ilor
aplicate UAT-urilor (în acela i timp cu penalit ile aplicate OTR); i
Utilizarea veniturilor din taxa de depozitare pentru a finan a numai proiecte de gestionare
a de eurilor municipale.
Pl te ti cât arunci (PAYT):
Introducerea treptat a unui sistem PAYT simplu, bazat pe volumul de de euri, începând cu
proiecte-pilot în jude e selectate i apoi extinderea la nivel na ional pân în 2020;
Completarea schemei PAYT bazat pe volumul de de euri cu introducerea treptat a
colect rii din poart în poart a materialelor reciclabile (frac iile de hârtie/carton i u oare,
colectate separate) i biode euri, începând cu proiecte-pilot în jude e selectate i apoi
extinderea la nivel na ional nivel în perioada 2020 – 2030; i
Aplicarea de diferite m suri evitarea depozit rii ilegale a de eurilor în acela i timp în care
sunt introduse schemele PAYT.
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În acest moment este la latitudinea MMAP punerea în aplicare a propunerilor. În unele cazuri,
Ministerul trebuie s se dezvolte în continuare propunerile (ex.: defini ii tehnice reglementate
pentru tratarea mecanico-biologica – TMB i instala iile de incinerare i cu criterii chimice/fizice
pentru materialele rezultate de la TMB/incinerare). JASPERS î i exprim speran a c acest raport
va constitui un fundament al procesului de implementare a instrumentelor economice eficiente i
Ministerul va continua procesul de consultare ini iat cu ocazia realiz rii acestui studiu. Este
evident faptul c nu se poate ajunge la un consens privind toate m surile la nivelul tuturor p ilor
interesate implicate, îns este important ca toate p ile s în eleag procesul care st la baza
stabilirii regulilor i modalitatea în care sunt luate deciziile.
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INTRODUCERE

Obiectivul acestui proiect a fost acela de acorda sprijin Ministerului Mediului, Apelor i P durilor
(MMAP) pentru cre terea eficien ei instrumentelor economice aplicate la momentul de
fa în sectorul de eurilor din România i de a formula propuneri de noi instrumente, care
încurajeze practicile de gestionare durabil a de eurilor i s contribuie la respectarea
obiectivelor fixate la nivel na ional cu privire la reciclarea i la depozitarea de eurilor1. Guvernul
României poate utiliza rezultatele proiectului pentru a implementa instrumente prin care s se
asigure cre terea ratei de reciclare, asigurând astfel îndeplinirea unuia dintre criteriile aferente
condi ionalit ilor ex-ante (CEA) pentru sectorul de eurilor2. Cele patru criterii aferente îndeplinirii
CEA pentru de euri sunt:
Înaintarea c tre Comisie a unui raport de implementare, conform dispozi iilor Articolului 11
alineatul (5) din Directiva 2008/98/CE, în care se prezint stadiul respect rii obiectivelor
stabilite la Articolul 11 din Directiva 2008/98/CE.
Existen a unuia sau mai multor planuri de gestionare a de eurilor, conform obliga iilor stabilite
la Articolul 28 din Directiva 2008/98/CE.
Existen a programelor de prevenire a gener rii de eurilor, conform obliga iilor stabilite la
Articolul 29 din Directiva 2008/98/CE.
Adoptarea m surilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind preg tirea pentru
reutilizarea i reciclarea de eurilor pân în 2020, în conformitate cu dispozi iile Articolului 11
alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE.
Proiectul a fost format din patru Activit i (Sarcini), ale c ror rezultate, descrise în rapoarte
distincte, sunt prezentate în mod concis în prezentul raport. Prezentului raport este compus din
cinci capitole, astfel:
Capitolul 2 prezint rezultatele studiilor realizate la nivelul UE, care descriu experien a
acumulat în procesul de aplicare a instrumentelor economice la nivelul unor State Membre ale
UE i prezint principalii factori de care depinde aplicarea cu succes a acestor instrumente.
Capitolul 3 prezint situa ia general cu privire la gestionarea de eurilor în Romania
realizeaz o evaluare a eficien ei urm toarelor instrumente economice aplicate în prezent:

i

spunderea Extins a Produc torului (REP) pentru de eurile de ambalaje,
Sanc ionarea produc torilor de ambalaje care nu respect obiectivele de reciclare,
Ecotaxa pentru pungi i saco e de cump
turi,
Sanc ionarea unit ilor administrativ-teritoriale (UAT) pentru nerespectarea obiectivului
stabilit pentru cantit ile de de euri depozitate,
Taxa de depozitare.
Capitolul 4 prezint
propuneri pentru modificarea instrumentelor existente i pentru
introducerea de instrumente noi, înc neaplicate în România, îns a c ror implementare în alte
ri s-a realizat cu succes, respectiv:
Schema “Pl te ti cât Arunci“ (PAYT),
Sistem Depozit-Rambursare (SDR) pentru anumite de euri de ambalaje,
1

Aici sunt incluse obiectivele privitoare la reutilizarea i reciclarea de eurilor municipale solide (DMS) (Articolul
11 alineatul (2) din Directiva cadru a UE privind de eurile), la reducerea cantit ilor de de euri municipale
biodegradabile destinate gropilor de gunoi (Articolul 5 alineatul (2) din Directiva UE privind gropile de gunoi) i
la opera iunile de reciclare/valorificare a de eurilor de ambalaje (Articolul 6 din Directiva UE privind de eurile
de ambalaje).
2 Partea I a Anexei XI la Regulamentul de stabilire a unor dispozi ii comune (CPR) - Regulamentul (UE) nr.
1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozi ii
comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR i FEPAM i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 – prin
care se stabile te o corela ie între condi ionalitatea ex-ante (CEA) i o prioritate investi ional în sectorul
de eurilor.
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Restric ii/interdic ii pentru depozitarea anumitor tipuri de de euri.
Capitolul 5 prezint efectele preconizate ale instrumentelor propuse, prin intermediul unei
compara ii între ratele de reciclare/valorificare i depozitare a de eurilor, în condi iile aplic rii
instrumentelor propuse (scenariul “Instrumente Economice Îmbun
ite” (IMP) i în condi iile
neaplic rii acestora (scenariul “Men inerea situa iei existente” (BAU)).
Capitolul 6 prezint graficul de implementare a propunerilor.
Pe întreaga perioad de derulare a proiectului, Consultantul s-a întâlnit i s-a angajat în consult ri
periodice cu reprezentan ii JASPERS i ai tuturor
ilor interesate implicate (Ministerul
Fondurilor Europene, MMAP, Administra ia Fondului pentru Mediu, asocia ii ale ambalatorilor,
operatori economici din sectorul gestion rii de eurilor i autorit i locale), pe marginea proiectelor
de rapoarte i pe marginea propunerilor înaintate de Consultant. Au fost organizate trei întâlniri
interimare cu reprezenta ii tuturor p ilor interesate în datele de 09.12.2015, 17.03.2016 i
23.06.2016. Principalele concluzii i propuneri au fost prezentate de Consultant în cadrul atelierului
de lucru final, organizat în data de 28.07.2016, la care au luat parte 75 de participan i, inclusiv
reprezentan i ai DG REGIO i DG Mediu din cadrul Comisiei Europene. În cadrul tuturor acestor
întâlniri, p ile interesate i-au exprimat punctele de vedere i au prezentat observa ii la rapoarte,
în scris. Toate observa iile primite au fost luate în considerare în cadrul procesului de redactare a
raportului final.
Implementarea propunerilor depinde la acest moment de deciziile luate la nivelul MMAP. În
anumite cazuri, este necesar ca Ministerul s completeze propunerile (de exemplu, cu defini ii
tehnice reglementate pentru tratarea mecanico-biologica – TMB i instala iile de incinerare i cu
criterii chimice/fizice pentru materialele rezultate de la TMB/incinerare). JASPERS î i exprim
speran a c acest raport va constitui un fundament al procesului de implementare a instrumentelor
economice eficiente i c Ministerul va continua procesul de consultare ini iat cu ocazia realiz rii
acestui studiu. Este evident faptul c nu se poate ajunge la un consens privind toate m surile la
nivelul tuturor p ilor interesate implicate, îns este important ca toate p ile s în eleag
procesul care st la baza stabilirii regulilor i modalitatea în care sunt luate deciziile.
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TRECEREA ÎN REVIST A INSTRUMENTELOR ECONOMICE APLICATE
ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UE

Aceast trecere în revist se bazeaz
urm toarele State Membre:

pe evaluarea implement rii instrumentelor economice în

Belgia (REP – R spunderea Extins a Produc torului pentru de eurile de ambalaje, taxa
de depozitare, schema PAYT – “Pl te ti cât arunci”),
Danemarca (ecotaxa pentru pungi i saco e de cump
turi, sistem Depozit-Returnare SDR),
Irlanda (REP pentru de eurile de ambalaje, taxa de depozitare, schema PAYT, ecotaxa
pentru pungi i saco e de cump
turi),
Portugalia (REP pentru de eurile de ambalaj),
Marea Britanie (REP pentru de eurile de ambalaj, taxa de depozitare, ecotaxa pentru
pungi i saco e de cump
turi).
2.1

SPUNDEREA EXTINS
AMBALAJE

A PRODUC TORULUI (REP) PENTRU DE EURILE DE

Majoritatea Statelor Membre ale EU au introdus schema “R spunderea Extins a Produc torului –
REP” pentru de eurile de ambalaje cu scopul de a facilita implementarea Directivei UE nr.
94/62/CE privind ambalajele i de eurile de ambalaje (singurele excep ii fiind reprezentate de
Danemarca i de Ungaria, unde aceast schem a fost înlocuit de curând cu o tax pe ambalaj).
În
rile în care sunt aplicate, schemele REP au fost în general foarte eficiente în asigurarea
cre terii ratei de reciclare/valorificare a de eurilor de ambalaje. La nivelul celor patru ri analizate
în mai mare detaliu în cadrul acestui studiu (BE, IE, PT, UK), ratele de reciclare/valorificare a
de eurilor de ambalaje au înregistrat o cre tere cu 3-14/12-17 puncte procentuale în perioada
1998 – 2001 (pe termen scurt) i cu 26-47/24-50 puncte procentuale în perioada 1998 – 2008 (pe
termen mediu); ratele s-au stabilizat în perioada 2008 - 2013 (pe termen lung) la un nivel cuprins
între 62-79%/65-97% din cantitatea total de ambalaje plasate pe pia
(conform datelor
statistice EUROSTAT, a se vedea Figura 2-1). De men ionat îns c aceast cre tere a ratelor de
reciclare/valorificare nu se datoreaz exclusiv schemelor REP, ci i altor instrumente economice i
politice implementate în paralel.
Figura 2-1: Generarea, valorificarea i reciclarea de eurilor de ambalaje în BE, IE, PT i
UK
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Cele opt principii directoare de ordin general, desprinse în urma unei evalu ri a schemelor REP
pentru de eurile de ambalaje, realizat la nivelul UE [EC BIO 2014], sunt:

Clarificarea defini iei i obiectivelor aferente schemelor REP: schema REP trebuie s
fie descris în mod clar în legisla ia na ional . Dificult ile întâmpinate în procesul de
aplicare sunt de obicei determinate de interpret ri diferite cu privire la scopul, la obiective
i la defini ia exact .
Împ
irea responsabilit ilor: responsabilit ile i rolurile aferente fiec rui participant
la schem trebuie s fie definite în mod clar, pentru toate etapele duratei utile de via a
produsului, în mod special cu privire la rolurile aferente participan ilor “non-produc tori”
precum consumatorii, autorit ile sau firmele de gestionare a de eurilor.
Acoperirirea integral a costurilor nete: o schem de tip REP trebuie s acopere cel
pu in costurile nete totale aferente opera iunilor de colectare separat
i de tratare a
produselor ajunse la sfâr itul duratei utile de via .
Stabilirea corect a costurilor la sfâr itul duratei utile de via : taxele pl tite de
produc tori în cadrul unei scheme trebuie s reflecte în mod corect costurile de gestionare
a produselor pân la sfâr itul duratei utile de via a acestora.
Concuren ei loial : este necesar asigurarea unui cadru clar i stabil care s asigure
concuren a loial , în condi iile unei monitoriz ri suficiente i a unor reguli egale pentru to i,
bazat pe m suri de aplicare (inclusiv sanc iuni).
Transparen a: este obligatoriu pentru performan a tehnic (de exemplu ratele de
reciclare i colectare) i pentru costurile aferente schemei REP (de exemplu taxe pl tite de
produc tori, cheltuieli pentru colectarea, transportarea i sortarea de eurilor, etc.), cu
aplicabilitate la nivelul tuturor Organiza iilor de Transfer de Responsabilitate (OTR) de la
nivel na ional.
Armoniz rea raportarii: defini iile principale i procedurile de raportare trebuie s fie
armonizate la nivel na ional i european.
Monitoriz re i supraveghere: autorit ile publice i industria vizat trebuie s fie
coresponsabile pentru monitorizarea schemelor REP i trebuie s se asigure de existen a
mijloacelor adecvate de implementare.

2.2

TAXA DE DEPOZITARE

Taxa de depozitare este unul dintre cele mai r spândite instrumente economice aplicate la nivelul
UE (în 18 dintre cele 27 SM, în 2012), cu scopul de a reduce cantitatea de de euri care se
depoziteaz . Conform rezultatelor studiilor realizate, atunci când valoarea total a tarifului
perceput pentru depozitarea de eurilor (tariful depozitului i taxa de depozitare) este mare, rata
de depozitare este sc zut (a se vedea Figura 2-2).

13

RAPORT FINAL
EVALUAREA
IMPACTULUI
DIFERITELOR
INSTRUMENTE
ECONOMICE
RECICLATE/VALORIFICATE I DEVIATE DE LA DEPOZITARE IN ROMANIA

ASUPRA

CANTIT

ILOR

DE

DE EURI

Figura 2-2: Valoarea tarifelor de depozitare uzuale i rata de depozitare a de eurilor
municipale solide (DMS) la nivelul SM ale UE
(2009) (situa ie adaptat pe baza [EC IEEP 2012])

Elementul decisiv pentru crearea efectului de stimulare este reprezentat de valoarea total a
tarifului de depozitare, care este compus din taxa la poarta depozitului (perceput de operatorii de
depozite pentru a- i acoperi costurile de func ionare i marja de profit) i taxa de depozitare a
de eurilor (utilizat pentru a corecta un posibil e ec de pia , prin internalizarea costului extern al
depozit rii de eurilor, care nu este inclus în taxa la poarta depozitului). În plus, stimulentul pentru
îndep rtarea de eurilor de la depozit re r este cel mai eficient atunci când este cuplat cu tarife
pentru utilizatori pe baza principiului PAYT (a se vedea Capitolul 5) i cu sisteme de colectare
separat a materialelor reciclabile i a biode eurilor. De exemplu, începând cu anul 2011, numai
Statele Membre ale UE care au aplicat schema PAYT au îndeplinit obiectivul de reciclare de 50%
(AT – 57%, DE – 63%, BE – 58%).
Se recomand ca taxa de depozitare a de eurilor s fie introdus ini ial la un nivel sc zut, pentru a
evita ocul exercitat de pre asupra utilizatorilor i pentru a descuraja aruncarea ilegal a
de eurilor în spa ii nepermise. Cu toate acestea, pentru ob inerea de rezultate, este necesar o
cre tere constant a taxei. De asemenea, este necesar ca de la început s existe un angajament
clar (înso it de activit i de comunicare) în sensul cre terii taxei, astfel încât industria i
municipalit ile s dispun de timpul necesar pentru realizarea ajust rilor care se impun i pentru
a planifica infrastructura necesar care s permit reducerea cantit ii de de euri reziduale
destinat depozit rii. De exemplu, UK a introdus ini ial o tax de depozitare redus , de 7 £/t în
1996, pe care a m rit-o progresiv în ultimele dou decade, nivelul taxei la momentul de fa fiind
de 80 £/t. Ca prim pas, taxa de depozitare a fost crescut doar minimal, la 12 £/t în 2002, îns
acest demers nu a generat un efect semnificativ asupra cantit ii de de euri depozitat . Cantitatea
de de euri adus la depozit început s scad numai dup ce taxa de depozitare a de eurilor a fost
crescut în mod semnificativ (21 £/t în 2006 i 40 £/t în 2009).
Ca element al unui plan pe termen lung direc ionat c tre eliminarea depozit rii de eurilor
municipale solide (DMS) netratate, taxa de depozitare poate reprezenta un prim pas necesar
pentru instituirea unei interdic ii par iale sau totale de depozitare, la un moment ulterior (a a cum
s-a întâmplat în Austria, de exemplu).
Romania a introdus taxa de depozitare a de eurilor în anul 2013, îns a amânat aplicarea acesteia
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pân în 2017. Nivelul propus pentru taxa de depozitare (80 lei/t sau aproximativ 18 euro/t în 2017
i 120 Lei/t sau aproximativ 27 euro/t în 2018) ar duce la cre terea tarifului mediu de depozitare
de la 14 euro/t (doar taxa la poarta depozitului) la 32 euro/t în 2017 i la 41 euro/t în 2018, îns ,
cu toate acestea, nivelul tarifului de depozitare ar continua s fie sub nivelul tarifului total perceput
în ri din Europa Occidental (a se vedea Figura 2-3).

Figura 2-3: Tariful pentru depozitarea de eurilor (taxe de depozitare i taxe la poarta
depozitului), ajustat cu nivelul PIB-ului, la nivelul SM ale UE comparativ cu România
(2017 i 2018)
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În Figura 2-3 se prezint taxele pentru depozitarea de eurilor i taxele la poarta depozitului
aplicate în diferite State Membre ale UE, conform informa iilor extrase din [EC IEEP 2012]
(prezentate în Figura 2-2), care au fost apoi ajustate pentru a lua în calcul diferen ele economice
dintre aceste State Membre ale UE i România3,4.
rile din UE în care schema PAYT este aplicat
la nivel na ional (AT, BE, DE i FI, conform [EC IEEP 2012]), nu se reg sesc prezentate în Figur .
Numai
rile din UE care au aplicat schema PAYT la nivel na ional au îndeplinit obiectivul de
reciclare de 50% în 2011 (AT – 57%, DE – 63%, BE – 58%). Restul rilor din UE care, conform
[EC IEEP 2012], nu aplic schema PAYT la nivel na ional, pot fi grupate în trei categorii:
ri cu o rat de reciclare a de eurilor municipale solide (DMS) (inclusiv compostare)
40% i un tarif mediu de depozitare a de eurilor ajustat cu PIB de 46 euro/t;
ri cu o rat de reciclare (inclusiv compostare) cuprins între 21% i 39% i un tarif
mediu de depozitare a de eurilor ajustat cu PIB de 38 euro/t;
ri cu o rat de reciclare (inclusiv compostare)
20% i un tarif mediu de depozitare a
de eurilor ajustat cu PIB de 23 euro/t.
Posibila cre tere a ratei de reciclare în România, ca rezultat al taxei de depozitare propuse, ar
putea fi identic cu cre terea înregistrat în ri care aplic tarife de depozitare ajustate cu PIB
similare. Tarifele de depozitare propuse de România pentru anul 2017 (32 euro/t) i pentru anul
2018 (41 euro/t) au un nivel comparabil cu cel al tarifelor ajustate cu PIB, aplicate în State
Membre ale UE cu o rat de reciclare (inclusiv compostare) cuprins între 21-39% (33% în medie)
– adic CY (30 euro), FR (38 euro), EE (38 euro). În concluzie, în condi iile unei aplic ri eficiente a
3

Valori procentuale PIB, sursa: EUROSTAT (nama_10_pc), anul 2011
Model de calcul pentru tariful total de depozitare a de eurilor, ajustat cu PIB, în NL: Valoarea total a tarifului
de depozitare a de eurilor, de 132,49 euro/t, împ it la PIB pe cap de locuitor, în puncte procentuale în 2011
în NL - 35.000 înmul it cu PIB pe cap de locuitor, în puncte procentuale, pentru 2011, în Romania – 13.300.
Rezult un tarif total de depozitare ajustat cu PIB de 50 euro/t în NL.
4
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taxei de depozitare a de eurilor i a altor m suri înso itoare, Romania va putea s înregistreze o
cre tere similar a ratei de reciclare a de eurilor municipale solide – DMS (inclusiv compostare).
2.3

SCHEMA “PL TE TI CÂT ARUNCI” (PAYT)

Aplicarea schemei PAYT poate duce la reducerea cantit ii de de euri reziduale, prin cre terea
cantit ii de de euri colectate separat, cantitate care devine astfel disponibil pentru reciclare.
Pentru ca sistemul PAYT s fie eficient este îns necesar îndeplinirea anumitor pre-condi ii
generale. Taxele achitate de gospod rii ar trebui s aib "un nivel destul de mare care s
încurajeze popula ia s î i reconsidere comportamentul legat de generarea de eurilor " [EC IEEP
2012], îns nu atât de mare încât s încurajeze depozitarea ilegal a de eurilor. În general,
schema func ioneaz în mod optim în cazul în care sistemul de colectare separat
i infrastructura
de reciclare aferent sunt adecvate i sunt în elese de c tre consumatori [OECD 2006]. O alt
precondi ie este reprezentat de organizarea de campanii de con tientizare i de informare cu
privire la modul în care func ioneaz schema PAYT i la modalitatea de separare a frac iilor de
de euri [EC BiPRO 2015a].
De obicei, în SM ale UE, schema PAYT nu este implementat la nivel na ional, ci la nivel regional
sau municipal. Cu toate acestea, principiul care st la baza schemei PAYT este reprezentat de
distribuirea responsabilit ilor aferente procesului de gestionare a de eurilor [EC IEEP 2012], între
gospod rii (separarea la surs a de eurilor), autorit i (administrare) i industrie (colectarea i
tratarea de eurilor).
În ceea ce prive te implementarea în practic a schemei PAYT, pe baza documenta iei de
specialitate [OECD 2006] i [EC BiPRO 2015a], s-a concluzionat c schemele care se bazeaz pe
cânt rirea de eurilor i pe plat la punga de gunoi func ioneaz cel mai bine în SM, în timp ce
tarifele percepute în func ie de volumul de de euri nu ofer un stimulent suficient pentru ca
gospod riile s reduc volumul de de euri pe care îl genereaz . Sistemul de tarifare ar trebui
structurat astfel încât s duc la reducerea continu a de eurilor reziduale generate i s amplifice
opera iunile de colectare separat a frac iilor de de euri. Conform [EC IEEP 2012], ca regul
general , tarifele aplicate în cadrul schemelor PAYT ar trebui s cuprind :
o tax variabil , cu o valoare mare, pentru de eurile reziduale;
o tax mai mic (dar nu zero) pentru biode euri, în cazul în care de eurile de gr din fac
obiectul opera iunii de colectare a biode eurilor (pentru a încuraja compostarea
individual );
o tax zero pentru de eurile de buc
rie care fac obiectul opera iunii de colectare a
biode eurilor;
o tax mic sau zero pentru materialele reciclabile uscate colectate i
o tax fix prin care s se asigure stabilitatea veniturilor administra iei.
De obicei, schema PAYT este aplicat în paralel cu sistemele de colectare separat a de eurilor;
implementarea PAYT reprezint , în Statele Membre ale UE, unul dintre principalii factori de reu it
în colectarea separat , cu succes, a frac iilor de de euri. A adar, conform [EC BiPRO 2015a],
concluzia este c prin colectarea separat a frac iilor de de euri se asigur cre terea ratei de
reciclare, întrucât frac iile colectate separat poten eaz procesul de valorificare/reciclare datorit
calit ii mai bune a materialului colectat, iar situa iile în care utilizarea acestor frac ii pentru
valorificare/reciclare nu este posibil sunt mult mai rare decât în cazul în care de eurile ar fi fost
colectate în mod “amestecat”. [EC BiPRO 2015a] mai men ioneaz de asemenea c , de i nivelul de
eficien al schemei PAYT poate s varieze, exist o corela ie evident între tipul taxelor aplicate i
rata colect rii separate: rata de colectare este, în medie, mult mai mare în capitalele celor 28 de
SM ale UE care aplic schema PAYT, fa de rata de colectare înregistrat în capitalele care nu
aplic aceasta schem . Ora ele care înregistreaz nivelul cel mai sc zut de performan sunt cele
aplic tarife/taxe forfetare.
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SANC IUNI APLICATE AUTORIT ILOR LOCALE (MUNICIPALIT ILOR) SAU
OPERATORILOR DIN INDUSTRIE PENTRU NERESPECTAREA INTELOR CU PRIVIRE
LA GESTIONAREA DE EURILOR

Sanc iunile aplicate autorit ilor locale (municipalit ilor) sau operatorilor din industrie pentru
nerespectarea intelor cu privire la gestionarea de eurilor sunt instrumente economice speciale,
rareori utilizate în rile din Europa Occidental , unde sistemele de gestionare a de eurilor sunt
mai mature din punctul de vedere al gradului de dezvoltare a infrastructurii; în aceste
ri,
rezultate preponderent pozitive sunt ob inute prin intermediul altor instrumente economice i
politice (schema “Pl te ti cât arunci” (PAYT), taxa pentru depozitarea de eurilor în vederea
elimin rii sau interdic iile de depozitare, etc.). Cu toate acestea, în ri din Europa de Est - precum
România, unde gradul de dezvoltare a infrastructurii se reg se te sub nivelul înregistrat în rile
din Europa Occidental , sanc iunile sunt aplicate în manier extins , cu scopul de a exercita o
presiune suplimentar asupra actorilor relevan i din administra ia public
i din industrie, pentru
ca ace tia s pun la punct sistemele necesare.
Introducerea sanc iunilor, ca instrumente economice pentru gestionarea de eurilor, trebuie s se
fac în condi iile respect rii principiilor propor ionalit ii i egalit ii de tratament, care au în
vedere (i) legitimitatea scopului (scopurilor) urm rite prin aplicarea sanc iunilor, (ii) caracterul
adecvat i oportunitatea sanc iunilor, în sensul îndeplinirii acestor scopuri (nivelul sanc iunii este
rezonabil prin prisma scopului urm rit i nu exist un instrument mai pu in oneros), (iii) aplicarea
echitabil a sanc iunilor (adic situa iile comparabile sunt tratate în mod similar, iar situa iile
diferite sunt tratate în mod diferit, cu excep ia cazurilor în care un alt tip de tratament este
justificabil în mod obiectiv). Nu exist studii realizate la nivelul UE care s fi evaluat eficien a
acestui tip de instrument.

2.5

ALTE INSTRUMENTE

Ecotaxa pentru pungi i saco e de cump
turi din plastic previne utilizarea acestor articole
ca bun “de unic întrebuin are”. Instrumentul genereaz un impact minimal asupra actualelor
obiective fixate la nivelul UE; cu toate acestea, impactul va fi mai mare în rela ia cu noile obiective
fixate prin “Directiva privind pungile de plastic”, respectiv: maximum 90 de pungi/persoan /an în
2019 i 40 de pungi/persoan /an în 2025.
Sistemele depozit-returnare, percepute deseori ca o sub-categorie a R spunderii Extinse a
Produc torului (REP), sunt aplicate în diferite SM ale UE pentru materialele cu valoare ridicat
poten ial (de exemplu vase din sticl refolosibile) i pentru materialele care pot deveni de eu (de
exemplu sticlele din plastic). Dac sunt utilizate în mod adecvat, aceste scheme pot contribui la
cre terea ratei de colectare i de reutilizare/reciclare a acestor materiale (de exemplu sticl , PETuri, doze din aluminiu).
În general, restric iile sau interdic iile de depozitare a anumitor tipuri de de euri nu sunt
instrumente economice în sensul oficial al cuvântului, îns reprezint m suri politice foarte
importante prin care se încurajeaz reciclarea i se reduce cantitatea de de euri depozitate. În SM
ale UE, restric iile sau interdic iile de depozitare sunt aplicate dup ce cantitatea de de euri
municipale solide (DMS) este redus pân la un anumit nivel i dup ce a fost asigurat o
infrastructur suficient pentru tratarea DMS. Numai în aceste condi ii, aplicarea de interdic ii sau
de restric ii la depozitarea anumitor tipuri de de euri (de exemplu DMS netratate sau mixte),
poate conduce la continuarea îmbun
irii ratei de valorificare i de reciclare a de eurilor.
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PREZENTAREA
SITUA IEI
ACTUALE
PRIVIND
GESTIONAREA
DE EURILOR ÎN ROMÂNIA
I EFICIEN A INSTRUMENTELOR
ECONOMICE

În Tabelul 3-1 sunt prezentate date cu privire la cantit ile de de euri municipale solide (DMS)
generate i gestionate în România, în perioada 2010 – 2013, conform raport rilor realizate de
autorit ile române c tre EUROSTAT.
Tabelul 3-1: Cantit
2013 [EUROSTAT]

ile de de euri municipale generate

Total de euri municipale generate (1.000 t)
De euri generate pe cap de locuitor (kg/cap de
locuitor)
Reciclare material

(kg/cap de locuitor)

Compostare (kg/cap de locuitor)
Depozitare (kg/cap de locuitor)
Rata de reciclare material
Rata de reciclare material

(%)
i compostare (%)

i gestionate în perioada 2010-

2011

2012

2013

5.218

5.046

5.068

259

252

254

9

8

11

22

29

23

201

171

175

3,5

3,2

4,3

12,0

14,7

13,4

Situa ia cu privire la gestionarea de eurilor în România se prezint , pe scurt, astfel:
Cantitatea de de euri municipale generate s-a men inut în perioada 2011 – 2013 la un
nivel constant, de aproximativ 5 milioane tone/an;
Deficien e semnificative cu privire la nivelul de acoperire cu servicii de colectare a
de eurilor, în aproape toate regiunile rii (singura excep ie este Regiunea Bucure ti/Ilfov),
în ciuda îmbun
irilor recente; aproximativ 21% din popula ie, în special în zonele rurale,
nu beneficia de astfel de servicii în 2012; aproximativ 0,8 milioane de tone de de euri
municipale necolectate sau colectate de operatori neoficiali i evacuate ilegal, f
a fi
tratate în vreun fel;
Grad sc zut de colectare separat a de eurilor menajere reciclabile - sistemele existente
sunt preponderent sisteme de tip puncte de colectare pentru materiale reciclabile (hârtie i
carton, metale, materiale plastice, sticl ), multe dintre acestea fiind cofinan ate i
implementate în cadrul unor programe PHARE, ISPA i, mai recent, FSE;
Capacit i insuficiente pentru tratarea de eurilor municipale mixte – la momentul de fa ,
aproximativ 90% din aceste de euri sunt depozitate în depozite de de seuri sau spa ii
ilegale de depozitare, f
a fi tratate;
Rat sc zut de reciclare a de eurilor municipale (3% în 2012, 4% în 2013, f
a lua în
calcul compostarea);
De eurile sunt depozitate (într-o m sur semnificativ ) la depozite de de euri neconforme
(perioad de tranzi ie pân în 2017) – numai 32 din 81 de depozite de de euri sunt
conforme;
Implementarea greoaie a Sistemului de Management Integrat al De eurilor (SMID) în 32
de jude e, în cadrul Programului Opera ional Sectorial – Mediu (POSM) 2007-2013 jum tate dintre sistemele SMID au fost finalizate în 2015, îns numai câteva dintre ele
sunt opera ionale la momentul de fa ; aproximativ jum tate dintre sistemele SMID sunt
programate a deveni opera ionale pân la finele anului 2017.
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Tabelul 3-2 prezint informa ii cu privire la gradul de îndeplinire, în România, a intelor stabilite la
nivelul UE cu privire la de euri.
Tabelul 3-2:
România

intele privind de eurile stabilite la nivelul UE

Tipul obiectivului
Reciclarea de eurilor municipale solide (DMS)
Reciclarea de eurilor de ambalaje
Depozitarea de eurilor municipale biodegradabile (DMB)

i îndeplinirea acestora în

Situa ia în
2012/2013
13,4% (2013)
[NEPA]
56,8% (2012)
[NEPA*]
53% (2013)
[estimarea Consultantului]

inta conform
Directivei
50% (2020)
55% (2008)
50% (2013) i 35% (2016)

În mod evident, România face eforturi pentru respectarea acestor inte. Exist îns incertitudini cu
privire la calitatea datelor raportate, în special cu privire la cantitatea de de euri municipale
compostate.
Pentru calcularea cantit ilor de de euri municipale preg tite pentru reutilizare i reciclare,
România a inten ionat ini ial s foloseasc Metoda de Calcul 25 (care cuprinde de euri de hârtie,
metal, plastic i sticl
i alte fluxuri unice de de euri menajere sau fluxuri de de euri similare).
ANPM a decis apoi s foloseasc Metoda de Calcul 4 (care cuprinde de eurile municipale), conform
reia rata de reciclare se determin prin împ irea cantit ii de de euri municipale reciclate i
compostate, la cantitatea total de de euri municipale generate. Cantitatea de de euri municipale
compostate, pe baza noii metodologii, este mai mare decât cea calculat pe baza vechii
metodologii (de aproximativ 29 de ori mai mare în 2012 i de aproximativ 23 de ori mai mare în
2013). Având în vedere num rul mic de sta ii de compostare func ionale (care trateaz
preponderent de euri verzi) i faptul c opera iunile de compostare individual nu sunt practicate
la scar larg , Consultantul consider c aceast cantitate este supraestimat . Drept urmare, rata
de reciclare real (rata de reciclare i compostare a materialelor) este probabil mult mai sc zut
(aproximativ 5% în 2013) fa de cifra oficial – de 13,4% (a se vedea Capitolul 5).
În conformitate cu datele oficiale, inta privind reducerea cu 50% a cantit ii de de euri
biodegradabile depozitate la groapa de gunoi a fost îndeplinit în 2012 (pentru anul 2013 nu exist
înc date oficiale disponibile), îns , dac actualele condi ii-cadru nu se modific în mod
semnificativ, este pu in probabil ca inta stabilit pentru anul 2016 s fie îndeplinit la timp, sau
chiar mai târziu. În plus, reducerea global a cantit ii de de euri municipale biodegradabile (DMB)
depozitate în depozitele de de seuri nu se datoreaz trat rii de eurilor, ci unei reduceri a cantit ii
totale de de euri generate (din cauza crizei economice i sc derii demografice) fa de anul de
referin 1995. România a solicitat o prelungire cu 4 ani a perioadei de îndeplinire a intei pentru
anul 2016 (pân în 2020).
De i intele fixate pentru reciclarea/valorificarea de eurilor de ambalaje au fost raportate ca fiind
îndeplinite pân în 2012, discu iile purtate cu p ile interesate au eviden iat faptul c
intele
pentru anul 2013 (55% pentru reciclare i 60% pentru valorificare) nu au fost îndeplinite, fiind
pu in probabil ca acestea s fie îndeplinite în anii urm tori, având în vedere condi iile actuale, în
care colectarea de eurilor de ambalaje din gospod rii este extrem de dificil .

Instrumentele economice deja prezente în legisla ia româneasc , cu inten ia de a îmbun
i rata
de reciclare i de a reduce rata de depozitare a de eurilor municipale solide, sunt urm toarele:
5
Decizia Comisiei 2011/753/UE de stabilire a normelor i a metodelor de calcul pentru verificarea respect rii
obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a
Consiliului
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spunderea Extins a Produc torului (REP) pentru de eurile de ambalaje, al turi de o
sanc iune aplicabil produc torilor de ambalaje care nu respect obiectivele de reciclare
fixate,
Taxa de depozitare, al turi de o sanc iune aplicabil unit ilor administrativ-teritoriale
(UAT) care nu respecta obiectivul fixat cu privire la cantitatea de de euri depozitat ,
Ecotaxa pentru pungi i saco e de cump
turi.
Cu toate acestea, eficien a acestor instrumente a fost limitat din cauza dispozi iilor contradictorii
din actele legislative, din cauza problemelor legate de procesul de implementare i din cauza lipsei
mecanismelor de implementare. Aceste puncte slabe i deficien e stau la baza propunerilor de
îmbun
ire, descrise în capitolul urm tor.
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INSTRUMENTE ECONOMICE PROPUSE PENTRU ROMÂNIA

Cu scopul cre terii ratei de reciclare
instrumente economice:

i valorificare, Consultantul propune un pachet de trei

spunderea Extins a Produc torului (REP) pentru de eurile de ambalaje i sanc iuni
pentru produc torii de ambalaje care nu respect intele de reciclare stabilite,
Taxa de depozitare i sanc iuni aplicabile unit ilor administrativ-teritoriale (UAT) care nu
respect inta privind cantitatea de de euri depozitat ,
Schema “Pl te ti cât arunci” (PAYT).
Consultantul a analizat
valorificare, respectiv:

i alte instrumente care ar putea poten a opera iunile de reciclare

i

Ecotaxa pentru pungile i saco ele de cump
turi,
Sistemul depozit-returnare pentru anumite de euri de ambalaje,
Restric ii/interdic ii privind eliminarea anumitor tipuri de de euri la depozitele de de euri.

Propunerea Consultantului se bazeaz pe dou principii esen iale:
1. Taxele nu trebuie m rite cu scopul acumul rii de fonduri, ci pentru a încuraja
reciclarea; scopul principal urm rit de instrumentele economice este acela de a promova
reciclarea; fondurile colectate prin intermediul unei taxe nu trebuie s fie acumulate într-o
structur birocratic , ci trebuie s fie utilizate într-un mod productiv, cât de rapid cu putin ,
pentru a finan a achizi ionarea de echipamente de colectare separat , sortare, etc. sau pentru
derularea de campanii de con tientizare.
2. Instrumentele economice trebuie s fie cuplate cu o infrastructur adecvat ; chiar
dac instrumentele economice pot încuraja popula ia s î i schimbe comportamentul fa de
de euri, nu pot face acest lucru în manier decuplat ; popula ia are nevoie de acces facil la o
infrastructur adecvat pentru colectarea separat (de exemplu colectarea “din poart în
poart ”), iar aceasta nu exist la momentul de fa
i poate nu va exista mul i ani de acum
înainte, întrucât o astfel de infrastructur , precum i exploatarea ei, sunt extrem de
costisitoare.
4.1

SPUNDEREA EXTINS
A PRODUC TORULUI (REP) PENTRU DE EURILE DE
AMBALAJE I SANC IUNI PENTRU PRODUC TORII DE AMBALAJE

România aplic din 2002 o schem privind R spunderea Extins a Produc torului (REP) pentru
de eurile de ambalaje; în 2016 exist opt Organiza ii de Transfer de Responsabilitate (OTR), îns
acestea nu respect intele stabilite pentru valorificarea/reciclarea de eurilor de ambalaje. Aceast
situa ie se datoreaz în mare parte lacunelor, lipsei de claritate, dar i dispozi iilor contradictorii
din legisla ia na ional relevant 6. Astfel, de i OTR-urile au semnat acorduri de colaborare cu multe
unit i administrativ-teritoriale (UAT), contribu iile în natur asigurate de acestea (de exemplu
containere) acoper doar o mic parte din costul total al opera iunilor de valorificare/reciclare a
de eurilor de ambalaje. “Bonusul” pl tit de OTR operatorilor de salubrizare pentru materialele
transferate pentru a fi valorificate/reciclate, a avut un caracter destul de “simbolic” pân în 2016 i
nu a acoperit costul opera iunilor de valorificare/reciclare a de eurilor de ambalaje. Pentru a
6
Cea mai recent modificare a fost realizat în data de 30.07.2016, prin dou Ordonan e de Urgen
ale
Guvernului - 38 i 39 – prin care se l rge te aria de cuprindere a r spunderii extinse a produc torului (REP).
Conform noilor dispozi ii, un produc tor de ambalaje poate acum s îndeplineasc
intele în mod individual
(f
licen ), prin valorificarea ambalajelor altor produc tori. Aceast situa ie submineaz principiul REP,
amenin
existen a OTR-urilor i genereaz o confuzie general pe pia . Orice produc tor poate opera în
condi ii legale o schem mutual neautorizat
i poate percepe taxe diferite pentru acela i material colectat de
la diferite firme.
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asigura cre terea cantit ii de de euri de ambalaje colectate de la gospod rii i pentru a asigura
apropierea de intele fixate pentru valorificarea/reciclarea de eurilor de ambalaje, este necesar ca
schema REP s fie modificat prin intermediul amendamentelor legislative prezentate mai jos.
A. Propuneri care necesit o implementare imediat
1. Definirea “de eurilor de ambalaje municipale”: includerea în Legile 211/2011, 101/2006
i 249/2015 a unei defini ii a “De eurilor de ambalaje municipale, colectate separat împreun
cu alte de euri municipale, de exemplu de eurile de ambalaje generate de gospod rii sau din
alte surse, similare ca natur , compozi ie i cantitate, inclusiv cele generate de mici afaceri cu
am nuntul/de servicii, hoteluri, restaurante, cantine, magazine alimentare i cofet rii i al i
operatori economici care ofer servicii de alimenta ie publice, atât din sectorul public cât i din
cel privat, dac acestea nu sunt returnate produc torilor/furnizorilor de ambalaje”.
2. Clarificarea responsabilit ilor unit ii administrativ teritoriale (UAT) cu privire la
gestionarea “de eurilor de ambalaje municipale“: gestionarea de eurilor de ambalaje
colectate împreun cu alte de euri municipale ar trebui s fie realizat numai de UAT. UAT
trebuie s
colecteze, transporte, transfere i sorteze aceste materiale i s
asigure
infrastructura necesar , pe baza sprijinului financiar acordat de OTR (a se vedea alineatul
urm tor). UAT ar trebui s introduc indicatori de performan
( i un sistem de sanc ionare
eficient) în contractele semnate cu operatorii de salubrizare, pentru a se asigura c de eurile de
ambalaje
sunt
gestionate
într-o
manier
adecvat ,
astfel
încât
s
faciliteze
reciclarea/valorificarea final a acestora.
3. Clarificarea responsabilit ilor de natur organizatoric
i financiar care revin OTR i
a mecanismului de colaborare cu UAT: OTR trebuie s asigure reciclarea/valorificarea
de eurilor de ambalaje municipale colectate, transportate i sortate de UAT, conform unui acord
oficial de colaborare semnat între cele dou entit i. OTR ar trebui s achite UAT întreaga
valoare a costurilor (nete) aferente opera iunilor de colectare separat , transport i sortare a
de eurilor de ambalaje municipale i opera iunilor de finan are a campaniilor de con tientizare
pentru promovarea recicl rii/valorific rii de eurilor. Pentru anumite tipuri de de euri de ambalaj
sortate (de exemplu materialele cu valoare de pia negativ ), responsabilitatea ar trebui s îi
revin în totalitate OTR, pe baza unui acord cu UAT în acest sens, iar OTR ar trebui s asigure,
pe cheltuiala proprie, reciclarea/valorificarea materialelor, inclusiv logistica de transport (a se
vedea Figura 4-1).
Figura 4-1: Propuneri de modificare a REP pentru de eurile de ambalaje municipale

Nota*
OTR are dreptul sa asiste APL-urile/ADI-urile la proiectarea
sistemelor de colectare separata, elaborarea caietelor de
sarcini pentru operatori si la vanzarea deseurilor de ambalaje

OPERATORI DE
SALUBRIZARE
Tarife

PRODUCATORI
Responsabilitate Schema
individuala
colectiva

Contracte

Contracte*

OTR

Contracte
Costuri transport

Flux financiar
Contracte
Flux deseuri

Flux deseuri

OPERATORI
RECICICLARE/
VALORIFICARE

APL-uri/ADI-uri

Costuri nete

Tarife

Contracte

Legenda

Contracte

Contracte

Venituri

TRANSPORTATORI DESEURI
SELECTATI DE
OTR

Costuri
Flux deseuri

Materiale de ambalaje cu valoare de piata negativa
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În ceea ce prive te de eurile de ambalaje generate din activit i industriale i comerciale i care
au o valoare de pia pozitiv , OTR ar trebui s pl teasc colectorilor suma aferent costului de
raportare a cantit ii de de euri de ambalaje i de asigurare a trasabilit ii acestora, pân la
intrarea de eurilor în procesul final de reciclare/valorificare. Pentru de eurile de ambalaje cu
valoare de pia negativ , OTR ar trebui s ofere generatorilor de de euri posibilitatea de a- i
preda gratuit de eurile c tre transportatorii de de euri selecta i de OTR. În aceast situa ie,
OTR ar trebui s pl teasc costurile de transport - c tre operatorii de transport i costurile de
reciclare/valorificare - c tre operatorii care au realizat aceste opera iuni (a se vedea Figura
4-2).
Figura 4-2: Propuneri de modificare a REP pentru de eurile de ambalaje generate de
sectorul industrial i comercial
Costuri pentru raportare

Contracte

PRODUCATORI
Responsabilitate
individuala

Schema
colectiva

Pret pentru
materialul de
ambalaj
Contracte
Contracte
Tarife

OTR

(optional)
Stimulente

COLECTORI DE
DESEURI
SELECTATI DE
GENERATORI

Venituri
Contracte

Flux deseuri

Contracte

GENERATORI
DESEURI
AMBALAJE

OPERATORI
RECICLARE/
VALORIFICARE
Flux deseuri

Revenues
Contracte
Transport costs
Legenda

Flux financiar
Contract
Flux deseuri

TRANSPORTATORI DESEURI
SELECTATI DE
OTR

Costuri
Flux deseuri

Contracte

Materiale de amabalaje cu valoare de piata negativa

Observa ii suplimentare:
Costurile înregistrate cu gestionarea de eurilor de ambalaje municipale sunt date de CAPEX (cheltuielile de
investi ii) i OPEX (cheltuielile de func ionare) aferente opera iunilor de colectare, transport i sortare.
Compensa ia financiar nu va include veniturile ob inute din vânzarea materialelor sortate, organizat la
nivelul UAT. R spunderea financiar a OTR se limiteaz la cantitatea de de euri de ambalaje pentru care
OTR a preluat responsabilitatea de la produc tori ( i nu la cantitatea aferent
intelor de
valorificare/reciclare). Cre terea r spunderii financiare a OTR înseamn
i c produc torii de ambalaje vor
trebui s pl teasc contribu ii financiare mai mari c tre OTR, ceea ce va duce la cre terea semnificativ a
bugetului OTR (se estimeaz c bugetul aferent anului 2016 va cre te de patru ori).
Colaborarea dintre UAT i OTR trebuie s se bazeze pe mecanisme prin care s se asigure corectitudinea i
optimizarea costurilor pentru gestionarea de eurilor de ambalaje (de exemplu prin (i) stabilirea de
procentaje fixe de de euri de ambalaje i de alte materiale reciclabile în fluxul de de euri municipale
colectate separat i (ii) dreptul OTR de a acorda asisten UAT pentru proiectarea de sisteme de colectare
separat , pentru scrierea caietelor de sarcini pentru operatorii de salubrizare i pentru vânzarea
materialelor de ambalaj sortate).
Pentru jude ele care beneficiaz de sprijin din partea UE pentru implementarea de Sisteme de Management
Integrat al De eurilor (SMID) în cadrul POS Mediu 2007-13, Autoritatea de Management ar trebui s se
consulte cu CE pentru a stabili dac aceste contribu ii financiare, achitate de OTR în favoarea UAT, ar putea
reprezenta o nou categorie de venit care ar putea influen a retroactiv calculele “deficitului de finan are”
aferent SMID.
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4. Crearea unei OTR unice (sau, ca alternativ , crearea unui „clearinghouse”): prin
intermediul unei OTR unice sau a unui “clearinghouse“ – în cazul men inerii mai multor OTR se vor putea stabili reguli i responsabilit i i se va asigura aplicarea de practici concuren iale
reale, prin care vor fi evitate distorsiunile pie ei
i comportamentele disfunc ionale.
OTR/clearinghouse va juca, de asemenea, un rol important în procesul de raportare a datelor.
5. Reducerea penalit
intele:

ii pl tite de produc torii de ambalaje/OTR care nu îndeplinesc

Stabilirea penalit ii la un nivel rezonabil, peste valoarea costurilor maxime înregistrate la
nivelul UAT pentru gestionarea de eurilor de ambalaje, astfel încât s se încurajeze
participarea la schema REP i s se descurajeze practicile ilegale sau contraproductive,
Calcularea penalit

ii în func ie de materialul intrat în procesul final de valorificare/reciclare,

Completarea penalit ii aplicate produc torilor de ambalaje/OTR cu o sanc iune aplicat
UAT, cu scopul de a încuraja o colaborare mai intens cu OTR (a se vedea propunerea cu
privire la taxa de depozitare, din capitolul 5.2).

B. Propuneri care necesit a fi implementate la o etap
6.

ulterioar

Analiza oportunit ii anul rii penalit ii pl tite de produc torii de ambalaje /OTR
i UAT la momentul la care modific rile legislative propuse (REP, taxa de depozitare,
PAYT) i Sistemele de Management Integrat al De eurilor (SMID) sunt complet
implementate i func ioneaz într-o manier adecvat (de exemplu dup anul 2020, în
urma unei reevalu ri).
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Tabelul 4-1: Sinteza oportunit
ambalaje
suri propuse

ILOR DE DE EURI RECICLATE/VALORIFICATE

Oportunit

ilor

i riscurilor aferente schemei “R spunderea extins

i

Riscuri

a produc torului” (REP) pentru de eurile de

suri de diminuare a riscurilor

Definirea
“de eurilor de
ambalaje
municipale”

Responsabilit i clare
pentru gestionarea fiec rei
categorii de de euri de
ambalaje

Confuzie între de eurile de
ambalaje municipale i de eurile
de ambalaje generate din
activit i industriale i comerciale

Campanii de con tientizare
Aplicarea eficient a dispozi iilor legale
Men ionarea în autoriza iile de mediu a tipurilor de de euri
colectate de operatorii de salubrizare

De eurile de
ambalaje
municipale pot fi
gestionate doar de
UAT

UAT poate elabora o
strategie pentru colectarea
de eurilor de ambalaje
municipale aflate pe
teritoriul s u

UAT nu implementeaz opera iuni
fiabile de colectare separat ;
drept urmare, OTR nu î i poate
îndeplini obiectivele de reciclare

Men inerea penalit ii pentru UAT-rile care nu îndeplinesc intele
fixate cu privire la cantitatea de de euri pe care o depoziteaz ,
pân la implementarea, de c tre acestea, a unui sistem fiabil de
colectare separat
Introducerea de indicatori de performan
i de sanc iuni, în
contracte
Stabilirea metodologiei de implementare a taxei pentru
depozitarea de eurilor în func ie de ace ti indicatori de
performan

Definirea
spunderii
organizatorice i
financiare aferente
colabor rii dintre
OTR i UAT

Intensificarea colabor rii
financiare i organizatorice
dintre UAT i OTR, în
scopul colect rii i recicl rii
de eurilor de ambalaje
municipale ar trebui s
asigure cre terea
cantit ilor de de euri de
ambalaje colectate de la
gospod rii i a ratelor de
reciclare a de eurilor de
ambalaje.

Nu toate UAT-urile vor semna
contracte cu OTR-urile
Probleme legate de condi iile
de colaborare
UAT-urile nu dispun de
capacitatea/cuno tin ele
necesare pentru a planifica
/organiza activit ile de
gestionare a de eurilor
municipale, inclusiv a
de eurilor de ambalaje
municipale

Men inerea sanc iunii pentru UAT-urile care nu î i respect intele
fixate cu privire la cantitatea de de euri pe care o depoziteaz ,
pân la implementarea, de c tre acestea, a unui sistem fiabil de
colectare separat
Ridicarea licen ei, în cazul în care OTR (urile) refuz s semneze
contractele cu UAT
Introducerea în regulament a unui model-cadru de contract în care
este descris colaborarea dintre OTR i UAT
Stabilirea ponderii de eurilor de ambalaje municipale în totalul
de eurilor municipale, prin analize privind compozi ia de eurilor
Dezvoltarea capacit ilor la nivelul UAT
Introducerea de indicatori de performan
i de sanc iuni în
contractele de salubrizare semnate între UAT
i operatorii
responsabili pentru gestionarea de eurilor
Corelarea nivelului taxei de depozitarecu indicatorii de
performan , pentru a stimula operatorii de salubrizare s reduc
cantitatea de de euri pe care o depoziteaz .
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Taxa de depozitare a fost introdus în anul 2013, prin HG nr. 31/2013, îns implementarea
acesteia a fost amânat pân în anul 2017. Nu exist detalii cu privire la aplicarea taxei.
Consultantul propune urm toarele m suri:

A. Propuneri care necesit o implementare imediat
1. Utilizarea urm torului grafic de cre tere treptat :
Tabelul 4-2: Grafic pentru cre terea treptat a taxei de depozitare
Anul

Taxa pentru depozitele de
de eurinepericuloase

Taxa pentru depozitele de
de eurilor

Lei/t

euro/t

Lei/t

euro/t

2017

30

6,6

6

1,4

2018

60

13,5

12

2,7

2019

120

27

24

5,4

2020

180

40,5

26

8,1

2. Scutiri de la plata taxei de depozitare, pentru anumite de euri: scutire pentru
materialele stabilizate biologic în urma trat rii mecanico-biologice (TMB) i termice (incinerare),
pentru a încuraja tratarea de eurilor, ca alternativ la eliminarea de eurilor la depozitul de
de euri, pe baza unor defini ii tehnice reglementate pentru TMB i sta iile de incinerare i pe
baz de criterii chimice/fizice pentru materialele rezultate de la TMB/incinerare. Se poate avea
în vedere i o scutire pentru de eurile generate din activit i de cur are a str zilor i pentru
frac iile de mici dimensiuni (<2 cm) generate în urma opera iunilor de sortare, întrucât
valorificarea acestor frac ii este imposibil . Toate scutirile vor fi supuse unei reevalu ri periodice
(de exemplu, din patru în patru ani).
3. Definirea mecanismului de plat a taxei de depozitare: operatorii depozitelor de de seuri
ar trebui s colecteze taxa de la operatorii de salubrizare (colectare i tratare) (pe baza
cantit ii cânt rite la poarta depozitului) i s o achite, trimestrial, c tre Fondului pentru Mediu.
UAT ar trebui s includ taxa pentru depozitarea de eurilor la groapa de gunoi în taxa de
salubrizare pl tit de utilizatori (a se vedea Figura 4-3).
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Figura 4-3: Mecanismul de plat propus i fluxul financiar aferent taxei de depozitare

Tarif instalatie
+ taxa*

OPERATOR TMB**/

Tarif depozitare
+ taxa

OPERATOR
COMPOSTARE/
OPERATOR SORTARE

GENERATORI
DE DESEURI
MUNICIPALE

Taxa
speciala

Tarif depozitare

Tarif instalatie

APL-uri/ADI

OPERATOR
INCINERARE

Taxa depozitare

OPERATOR
DEPOZIT

Tarif colectare
OPERATOR COLECTARE
+ taxa*
SI TRANSPORT/

AFM

Tarif depozitare
+ taxa***

TRANSFER

Notes:

Cofinantare proiecte care promoveaza prevenirea generarii deseurilor,
dezvoltarea sistemelor de colectare separata, reutilizarea si tratarea deseurilor

Flux financiar
* Bazata pe indicatori de performanta
** Taxa de depozitare va fi platita pana la aprobarea reglementarii nationale privind TMB (parametri pentru materialul stabilizat biologic)
*** Taxa de depozitare va fi platita pana la punerea in practica a interdictiei privind depozitarea deseurilor netratate

4. Standardizarea mecanismului de plat
a serviciului de salubrizare achitat de
gospod rii: pentru a cre te num rul de gospod rii care pl tesc pentru servicii de gestionare a
de eurilor i pentru a asigura o monitorizare/un control mai bun privind nivelul de performan
al operatorilor de salubrizare (cu aplicarea de sanc iuni, dac este cazul), este necesar ca UATurile s colecteze costurile serviciului de salubrizare prin taxa special de salubrizare.
5. Modificarea penalit ilor pl tite de UAT care nu respect intele stabilite cu privire la
reducerea cantit ii de de euri depozitate, astfel:
Aplicarea nivelurilor maxime de depozitare, corelate cu intele fixate la nivelul UE pentru
reciclarea de eurilor municipale (de exemplu: 85% în 2016, 70% în 2017, 55% în 2018,
45% în 2019 i 40% în 2020).
Transferarea responsabilit ii pentru opera iunile de raportare, c tre Asocia iile de
Dezvoltare Intercomunitar (ADI): în jude ele care au un Sistem de Management Integrat a
De eurilor (SMID), ADI trebuie s completeze declara ia cu privire la cantit ile de de euri
depozitate, pe care s o transmit la Administra ia Fondului de Mediu i la fiecare UAT.
Corelarea nivelului sanc iunii cu cel al penalit ii pl tite de produc tori/OTR-uri pentru
neîndeplinirea intelor stabilite pentru reciclarea/valorificarea de eurilor de ambalaje.
Implementarea unui mecanism de control/a unor proceduri de verificare a datelor raportate
de UAT.
6. Alocarea veniturilor din taxe/penalit i: conform dispozi iilor legale, veniturile ob inute din
taxa de depozitare/penalit ile pl tite de UAT vor fi utilizate exclusiv pentru (co-/finan area
proiectelor de gestionare a de eurilor (în special pentru prevenirea gener rii de de euri i
pentru colectarea i tratarea separat a de eurilor municipale). O mic parte din fonduri poate
fi alocat i pentru finan area de activit i de cercetare-dezvoltare i inovare în aceste domenii.
B. Propuneri care necesit a fi implementate la o etap

ulterioar

7. Analiza oportunit ii anul rii penalit ilor aplicate UAT-urilor ( i OTR-urilor) la
momentul la care modific rile legislative propuse (cu privire la taxa de depozitare, schema
REP, PAYT) i Sistemele de Management Integrat al De eurilor (SMID) sunt complet
implementate i func ioneaz într-o manier adecvat (de exemplu dup anul 2020, în urma
unei reevalu ri).

27

RAPORT FINAL
EVALUAREA IMPACTULUI DIFERITELOR INSTRUMENTE ECONOMICE ASUPRA CANTIT

C. Sinteza oportunit

ILOR DE DE EURI RECICLATE/VALORIFICATE

I DEVIATE DE LA DEPOZITARE IN ROMANIA
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Tabelul 4-3: Sinteza oportunit
suri propuse

Implementarea treptat a
taxei de depozitare pe o
perioad de patru ani, în
condi iile aplic rii unor
taxe diferite pentru
de eurile nepericuloase i
de eurile inerte

Elaborarea unei
metodologii de aplicare a
taxei de depozitare,
inclusiv a unei metodologii
pentru fluxul financiar
aferent colect rii taxelor

ilor i riscurilor aferente taxei de depozitare a de eurilor

Oportunit

i

Riscuri

suri de diminuare a riscurilor

Corelarea implement rii
taxei de depozitare cu
începerea oper rii SMID
Stimularea preg tirii de
depozite de de euri
conforme pentru de eurile
inerte

Risc de depozitare ilegal
a de eurilor i de
aruncare a de eurilor în
spa ii nepermise
Taxele de salubrizare
dep esc capacit ile
financiare ale
gospod riilor, care nu le
pot pl ti, ceea ce pune în
pericol viabilitatea
financiar a SMID

Intensificarea inspec iilor i controalelor, aplicarea de
amenzi mari pentru depozitarea ilegal a de eurilor
Introducerea
sistemului
PAYT
pentru
a
permite
operatorilor din industrie i gospod riilor s pl teasc
taxe mai mici în condi iile în care î i modific atitudinea
privind generarea de de euri
Acordarea de subven ii municipale pentru gospod riile cu
venituri mici, care nu î i permit s pl teasc taxele pentru
gestionarea de eurilor

Cre terea ratei de reciclare a
de eurilor municipale i
reducerea cantit ii de de euri
municipale biodegradabile
(DMB) depozitate

Dificult i în stabilirea de
indicatori pentru nivelul
minim de performan la
nivel na ional
Dificult i, la nivelul
UAT/ADI, în ceea ce
prive te monitorizarea
cantit ilor de de euri
Utilizatorii nu pl tesc
operatorului depozitului
de de euri taxa de
depozitare pentru
cantit ile de de euri care
dep esc cantit ile
indicate în cadrul
indicatorilor de
performan

Stabilirea de indicatori pentru nivelul minim de
performan , pe baza cantit ii maxime de de euri
municipale care se pot depozita la depozitul de de euri,
în conformitate cu prevederile legislative (obiective i
interdic ie de depozitare a de eurilor netratate la
depozitul de de euri) i pe baza aspectelor de natur
tehnic privind func ionarea instala iilor de tratare
Toate instala iile de gestionare a de eurilor trebuie s fie
dotate cu cântare auto
Dac pe un amplasament se g sesc mai multe instala ii,
inclusiv un depozit de de euri având acela i operator,
este necesar asigurarea unei trasabilit i distincte a
tuturor cantit ilor cânt rite în fiecare instala ie
Din 2017, contractele de operare a depozitelor de de euri
trebuie s includ urm toarea men iune: costul aferent
taxei de depozitare este inclus în tariful aferent fiec rei
activit i de gestionare a de eurilor; UAT va aproba anual
notele de fundamentare a tarifelor, conform modific rilor
de mai sus
Toate contractele de delegare trebuie s
cuprind
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Oportunit

i

ILOR DE DE EURI RECICLATE/VALORIFICATE

Riscuri
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suri de diminuare a riscurilor

indicatori de performan
i sanc iuni; în contracte se va
stipula c , în condi iile neîndeplinirii indicatorilor de
performan stabili i pentru cantitatea maxim de de euri
care poate fi eliminat la depozitul de de euri, operatorii
vor pl ti costul taxei de depozitare pentru cantitatea
suplimentar eliminat la depozitul de de euri.
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SCHEMA “PL TE TI CÂT ARUNCI” (PAYT)

La momentul de fa , în România nu exist instrumente economice prin care gospod riile s fie
încurajate s î i diminueze cantitatea de de euri generate i s separe de eurile la surs .
Propunerile Consultantului pentru schimbarea acestei situa ii sunt reflectate în m surile prezentate
în cele ce urmeaz :
1. Pe termen scurt (dup standardizarea metodei de achitare a costurilor serviciului de
salubrizare de c tre gospod rii prin tax special de salubrizare – a a cum am
explicat la capitolul 5.2), introducerea treptat a unei scheme simple de tip PAYT,
bazat pe volumul de de euri, pentru a încuraja popula ia s separe de eurile reciclabile i
de eurile de gr din . Schema se va aplica în combina ie cu containerele/punctele de colectare
(existente) (pentru hârtie/carton, plastic/metal, sticl ). Este necesar ca proiectele pilot s fie
demarate cât de curând posibil (în 2017) în municipalit ile/jude ele cel mai avansate, astfel
încât s se dobândeasc experien cu privire la schema PAYT. În urm torii doi ani (2018 i
2019), este necesar ca experien a acumulat s fie diseminat la scar larg
i s se
încurajeze reproducerea voluntar a acesteia. În paralel, se impune elaborarea i adoptarea
legisla iei necesare i a unor ghiduri la nivel na ional, ca preg tire pentru introducerea schemei
PAYT la nivelul întregii ri, pân în anul 2020.
2. Începând cu anul 2020, completarea schemei PAYT bazat pe volumul de de euri, cu
introducerea treptat a sistemului de colectare “din poart
în poart ” pentru
hârtie/carton (posibil i pentru frac ii de de euri cu o greutate mic : PMC - plastic,
metal i cutii de carton pentru b uturi) precum i pentru biode euri (de exemplu 20%
în 2022, 40% în 2024, etc.). Pentru a acumula experien , se pot implementa din timp
proiecte pilot pentru colectarea “din poart
în poart ” a acestor frac ii, în acelea i
municipalit i/jude e selectate pentru testarea schemelor PAYT. Pân în anul 2030, este
necesar ca sistemul de colectare “din poart în poart ” a acestor frac ii s fie implementat la
nivel na ional.
3. Stabilirea nivelului taxelor pentru schema PAYT: aplicarea taxei de salubrizare planificat
pentru perioada ulterioar implement rii SMID, pentru gospod riile care separ de eurile i î i
reduc cantitatea de de euri menajere pe care o genereaz . Gospod riile care nu separ
de eurile ar trebui s pl teasc o tax mai mare pentru gestionarea de eurilor, aferent unui
container mai mare. Pe lâng taxa PAYT, gospod riile ar trebui s pl teasc taxa pentru
depozitarea de eurilor - în func ie de dimensiunea containerului.
4. Aplicarea de diferite m suri pentru implementarea schemei PAYT i pentru evitarea
depozit rii ilegale a de eurilor:
Permisiunea ca gospod riile s î i selecteze/modifice dimensiunea recipientului
pentru colectarea de eurilor reziduale – permisiune aplicabil numai o data/de dou
ori pe an, pentru a nu aglomera activit ile administrative; gospod riile pot s opteze
pentru un recipient mai mic (atunci când realizeaz activit i intense de separare a
de eurilor, de prevenire a gener rii de eurilor sau opera iuni de compostare individual ).
Acordarea de consultan
gospod riilor pentru selectarea dimensiunii recipientului de
colectare (“calculator pentru dimensiunea containerului”), în func ie de num rul de
persoane din cadrul gospod riei i de alte condi ii (de exemplu vârsta, frecven a
opera iunilor de colectare, etc.).
Stabilirea dimensiunii minime a recipientului pentru de euri reziduale pe baza unei
estim ri a cantit ii minime de de euri generate pe cap de locuitor, pe baza ipotezei c se
realizeaz colectarea separat a anumitor frac ii de de euri, precum i în func ie de
num rul i dimensiunea gospod riilor dintr-o cl dire (cu dispozi ii speciale pentru blocurile
mari de apartamente). Pentru micile gospod rii din case individuale se va avea în vedere i
schema PAYT cu saci.
Verificarea utiliz rii adecvate a volumului recipientului pe parcursul procesului de
colectare, respectiv prin verific ri rapide privind dimensiunea recipientului: prea mare (de
exemplu, pe jum tate gol) sau prea mic (de exemplu, lâng containerul plin se g sesc,
pe jos, pungi cu de euri reziduale); în astfel de situa ii, se informeaz gospod ria cu
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privire la posibilitatea de a modifica dimensiunea containerului (de exemplu, prin
completarea unei fi e de informare). În cazul în care alte frac ii de de euri sunt colectate
“din poart în poart ”, se verific dac aceste frac ii sunt separate în mod corect (de
exemplu, în tomberonul pentru hârtie se g se te doar hârtie/carton, în tomberonul pentru
bio-de euri nu se g sesc pungi de plastic sau alte frac ii) i se semnalizeaz cazurile de
separare incorect prin marcaje vizuale (de exemplu, ”autocolant ro u” pentru o separare
defectuoas a de eurilor); utilizarea inadecvat a containerelor pentru materiale reciclabile
se penalizeaz prin refuzul de colectare i/sau prin aplicarea unui tarif suplimentar pentru
colectarea materialelor ca de euri reziduale.
Impunerea unor amenzi pentru a pedepsi aruncarea incorect a de eurilor/utilizarea
inadecvat a containerelor sau depozitarea ilegal a de eurilor – ca manifest ri ce pot s
apar în urma introducerii schemei PAYT (amenzi care se vor stabili i aplica de autorit ile
locale, în strâns colaborare cu operatorii de salubrizare).
Ratele de colectare separat sunt definite ca propor ia din cantitatea generat dintr-o anumit
frac ie de de euri (hârtie, metal, plastic, sticl , bio-de euri) care este colectat separat. Dup cum
se arat în Figura 4-4, prin colectarea “din poart în poart ” a hârtiei i a bio-de eurilor se poate
asigura o cre tere a ratelor de colectare de la 23% la 72% pentru hârtie i de la 31% la 46%
pentru bio-de euri [EC BiPRO 2015a].
Figura 4-4: Rate de colectare posibile pentru materialele reciclabile, dup
schemei PAYT în România

introducerea

Pe termen scurt, schema PAYT (prin sistemele de puncte de colectare disponibile) poate asigura
reducerea cantit ii de de euri reziduale generate cu cel pu in 27% (a se vedea .
Figura 4-5). Pe termen lung, schema PAYT (prin sistemul de colectare “din poart în poart ”
pentru hârtie/carton i bio-de euri i prin intermediul punctelor de colectare a altor tipuri de
de euri de ambalaj) poate asigura reducerea cantit ii de de euri reziduale generate cu cel pu in
39%. Aceste estim ri sunt conservative, cifrele având poten ialul de a fi mai mari.
Figura 4-5: Reducerea posibil
schemei PAYT în România

a cantit

ii de de euri reziduale, în urma introducerii
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ilor i riscurilor

Tabelul 4-4: Sinteza oportunit
Oportunit

ILOR DE DE EURI RECICLATE/VALORIFICATE

i

Pe termen scurt,
implementarea schemei
PAYT sprijin atingerea
intelor privind de eurile
stabilite la nivel na ional
Sporirea nivelului de
colectare separat a
de eurilor de ambalaje, la
nivelul gospod riilor
Sporirea nivelului de
colectare separat a biode eurilor i a
opera iunilor de
compostare (individual )
Sc derea cantit ii de biode euri eliminate la
depozitul de de euri

ilor i riscurilor aferente schemei PAYT

Riscuri
Înmul irea cazurilor de
depozitare ilegal a
de eurilor
De euri în
recipientul
nedestinat acestora,
“Turismul cu
de euri”,
depozitarea
de eurilor în
recipientul de
colectare al
vecinului
Aruncarea ilegal a
de eurilor în spa ii
nepermise
Arderea de eurilor
în fundul cur ii
Costuri investi ionale
mari pentru
containere/camioane
pentru colectarea
de eurilor
Nivel sc zut de
acceptare a separ rii la
surs a biode eurilor

Op iuni pentru diminuarea riscurilor
Intensificarea activit ilor de control i de supraveghere la momentul introducerii schemei PAYT,
pentru a detecta cazurile de depozitare incorect sau ilegal a de eurilor
Aplicarea cu stricte e a sistemelor de avertizare/sanc iunilor pentru depozitarea incorect a
de eurilor
Utilizarea de autocolante de tip marcaj vizual pentru tomberoanele individuale în cazul
rora aruncarea de eurilor s-a realizat în mod incorect, pentru a stimula realizarea de
ac iuni auto-corective
Refuzul de colectare a tomberoanelor/pungilor în cazul c rora aruncarea de eurilor s-a
realizat total incorect i facturarea acestora ca de euri reziduale
Aplicarea cu stricte e a amenzilor pentru depozitarea ilegal a de eurilor, inclusiv declan area
urm ririi penale în cazurile de o gravitate sporit
Stabilirea unei dimensiuni minime a containerului, în func ie de m rimea gospod riei/num rul de
persoane din gospod rie
Op iunea de a renun a la sistemul cu tomberoane/containere i de a utiliza un sistem cu pungi
de gunoi (pre-pl tite)
Organizarea de campanii de con tientizare i de promovare
Modalit i simple pentru reducerea cantit ii de de euri aruncate în containerul pentru
de euri reziduale i cuantumul pl ilor pentru serviciile de salubrizare
Localizarea containerelor de colectare a de eurilor i a centrelor locale de reciclare /
facilit ilor publice pentru depozitarea materialelor reciclabile i a de eurilor speciale
Beneficiile reducerii cantit ii de de euri/separ rii de eurilor asupra mediului
Asigurarea gratuit de echipamente u or de utilizat, pentru colectarea separat a
biode eurilor
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Oportunit

i

Aplicarea cu mai mare
stricte e a principiului
“poluatorul pl te te”,
conform obliga iilor
impuse în legisla ia UE
privind de eurile

Riscuri
Costurile
investi ionale/de operare
i între inere mari pentru
extinderea infrastructurii
de gestionare a
de eurilor genereaz
povar financiar
Posibilitatea pierderii de
venituri datorit
subfinan rii
opera iunilor de
gestionare a de eurilor

ILOR DE DE EURI RECICLATE/VALORIFICATE

I DEVIATE DE LA DEPOZITARE IN ROMANIA

Op iuni pentru diminuarea riscurilor
Introducerea de c tre municipalit i a unei subven ii directe (sau scutirea de la plata taxei
pentru depozitarea de eurilor) pentru gospod riile cu venituri reduse care nu î i permit s achite
taxa/tariful (sub limita de suportabilitate)
Organizarea de activit i de con tientizare referitor la m suri simple prin care se poate reduce
cantitatea de de euri aruncate la containerul de de euri reziduale i se poate diminua cuantumul
pl ilor pentru serviciile de salubrizare (a se vedea mai sus)
Stabilirea unei dimensiuni minime a containerului, în func ie de m rimea gospod riei/num rul de
persoane care locuiesc în blocurile cu multe apartamente
Perceperea unei taxe/unui tarif fix pe gospod rie/tomberon/container pentru a se permite
recuperarea unei anumite p i din costurile fixe ale sistemului, restul costurilor fiind recuperate
prin taxe/tarife variabile
Calcularea taxei/tarifului necesar recuper rii costurilor pe baza intei stabilite pentru separarea
de eurilor la nivelul gospod riilor, astfel încât gospod riile care genereaz o cantitate de de euri
reziduale peste medie vor pl ti mai mult
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În anul 2009 a fost introdus o ecotax de 0,2 lei/pung (0,04 euro) pentru pungile i saco ele de
cump
turi, iar în 2010 aceast ecotax a fost redus la 0,1 lei/pung (0,02 euro) (prin
amendarea OUG nr. 196/2005). Taxa se aplic pungilor i saco elor de cump
turi cu mânere
integrate sau aplicate, fabricate din materiale ob inute din resurse neregenerabile. Taxa se
colecteaz de la operatorii care comercializeaz pungile pe pia a na ional .
Instrumentul nu este implementat în mod adecvat. Produc torii nu pl tesc taxa pentru toate
pungile de cump
turi pe care le plaseaz pe pia
- se pl te te numai 10% din ecotaxa
aplicabil . În plus, produc torii au m rit num rul pungilor de cump
turi din plastic plasate pe
pia (num rul de pungi de plastic plasate pe pia în anul 2014 a crescut cu 12% fa de nivelul
înregistrat în 2011).
Impactul ecotaxei pentru pungi i saco e de cump
turi din plastic asupra intei stabilite de UE
pentru de eurile de ambalaje i municipale este foarte sc zut, deoarece propor ia/ponderea
pungilor din plastic în totalul de eurilor de ambalaj i municipale este foarte sc zut . Cu toate
acestea, în aprilie 2015 a intrat în vigoare Directiva UE 2015/720 privind reducerea consumului de
pungi de transport din plastic sub ire; conform acesteia, SM ale UE vor întreprinde m surile
necesare pentru a se asigura c nu se va dep i un consum anual de 90 de pungi de transport din
plastic sub ire pe persoan , pân la sfâr itul anului 2019 (40 pân la sfâr itul anului 2025) i/sau
pungile de transport din plastic sub ire nu sunt furnizate gratuit la punctele de vânzare a
bunurilor sau produselor.
Propunerile Consultantului pentru sporirea impactului ecotaxei pentru pungi din plastic, sunt:
1. Men inerea ecotaxei pentru pungile din plastic, cu urm toarele modific ri:
Aplicarea taxei pentru pungile de transport din plastic cu o grosime a peretelui cuprins
între 15 i 50 microni.
Impunerea obliga iei de plat a taxei asupra comercian ilor cu am nuntul/supermarketurilor ( i nu asupra produc torilor).
Stimularea aplic rii taxei prin includerea activit

ilor de control în planul anual al GNM.

2. Cre terea nivelului taxei: cel pu in la un nivel dublu în 2017, la valoarea planificat ini ial
de 0,2 lei/pung (0,04 euro) i dublarea taxei din nou în 2019, la 0,4 lei/pung (0,08 euro).

4.5

SCHEMA DEPOZIT-RETURNARE PENTRU ANUMITE DE EURI DE AMBALAJE

În conformitate cu dispozi iile Legii nr. 249/2015, produc torii i/sau vânz torii de produse
comercializate în ambalaje refolosibile vor aplica schemele de tip depozit-returnare (SDR) cu
scopul de a optimiza num rul ciclurilor de utilizare i reutilizare. Cu toate acestea, SDR sunt
rareori aplicate în România. Exist o serie de SDR aplicate la nivel local pentru ambalajele primare
(sticle de bere, ap mineral
i plat ) i secundare (pale i, îns rar utilizat). În plus, în Strategia
Na ional de Gestionare a De eurilor (SNGD) a României pentru perioada 2014-2020, schemele
SDR sunt prezentate foarte pe scurt.
Aplicarea SDR poate duce la cre terea ratelor de colectare i a calit ii materialelor colectate
aferente recipientelor pentru b uturi, pân la un nivel mediu de 90-99%, de exemplu pentru
flacoanele de b uturi PET, din sticl (de unic întrebuin are sau pentru utilizare multipl ) i
aluminiu (de unic întrebuin are), contribuind astfel la atingerea intei pentru anul 2020 cu privire
la de eurile de ambalaje i municipale. Cu toate acestea, o SDR obligatorie, dincolo de dispozi iile
deja existente în legisla ia României privind de eurile de ambalaj, este considerat a reprezenta un
aspect destul de critic, atât datorit costurilor ini iale mari, cât i datorit segment rii pie ei
interne. De aceea, autorit ile de mediu trebuie s stimuleze i s promoveze în mod activ
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ini iative voluntare bazate pe interesul pie ei, de exemplu interesul fabricilor de bere sau al
produc torilor de alte b uturi. Având în vedere c toate m rcile principale de b uturi din România
apar in unor companii interna ionale, este posibil ca aceste companii s aib capacitatea, din
punctul de vedere al cuno tin elor i al resurselor financiare, s stabileasc o SDR sau s includ
produsele proprii în cadrul SDR existente.

4.6

RESTRIC II/INTERDIC II PENTRU DEPOZITAREA ANUMITOR TIPURI DE DE EURI

Legea nr. 249/2015 interzice depozitarea de eurilor colectate separat la depozitele de de euri, cu
excep ia de eurilor de ambalaje care nu pot fi valorificate. În conformitate cu HG nr. 349/2005,
depozitarea de eurilor este permis numai dac de eurile sunt supuse în prealabil unor opera ii de
tratare fezabile tehnic. Nerespectarea se pedepse te cu o amend de pân la 20.000 Lei (4.440
euro). Nu se aplic niciuna dintre aceste interdic ii i nu s-a aplicat nicio amend .
Consultantul propune aplicarea interdic iilor actuale privind depozitarea de eurilor înainte
de a analiza posibilitatea instaur rii unei noi interdic ii. Pentru a putea începe procesul de reducere
a cantit ilor de DMS eliminate la depozitul de de euri, este mai întâi necesar ca taxa de
depozitare i infrastructura pentru tratarea de eurilor s fie func ionale o perioad de câ iva ani. O
interdic ie privind depozitarea de eurilor municipale poate fi avut în vedere, de exemplu, dup
anul 2025, dup ce taxa de depozitare î i va dovedi caracterul func ional, respectiv dup ce
cantit ile eliminate la depozitul de de euri vor sc dea în mod semnificativ.
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ESTIMAREA
IMPACTULUI
ASUPRA
RECICL RII
DE EURILOR
MUNICIPALE SOLIDE (DMS) I ASUPRA RATELOR DE DEPOZITARE A
DE EURILOR MUNICIPALE BIODEGRADABILE (DMB)

În acest capitol sunt prezentate, în mod concis, efectele generate de instrumentele propuse în
capitolul anterior, asupra recicl rii de eurilor municipal solide (DMS) i asupra depozit rii
de eurilor municipale biodegradabile (DMB). Consultantul a estimat aceste efecte pentru perioada
2016 – 2025, în cadrul a dou scenarii - scenariul “Men inerea situa iei actuale” (BAU)) i scenariul
“Instrumente Economice Îmbun
ite” (IMP) -, fiecare scenariu fiind dezvoltat în trei variante
(pesimist - PES, medie - MED i optimist - OPT), pentru a reflecta incertitudinile aferente
factorilor exogeni i endogeni care afecteaz în mod direct performan a sistemelor de gestionare a
de eurilor.
Scenariul “Men inerii situa iei actuale” (BAU)
Presupune implementarea complet a Sistemului de Management Integrat al De eurilor (SMID)
finan at în cadrul POS Mediu 2007 – 2013, f
instrumente economice noi. Toate SMID vor începe
func ioneze conform graficelor de implementare transmise de promotorii/beneficiarii proiectelor
(Consiliile jude ene/ADI), cel mai târziu în anul 2018. Prin SMID se va asigura îmbun
irea
separ rii i trat rii de eurilor; totu i, f
realizarea de schimb ri în cadrul instrumentelor
economice existente i f
instituirea de noi instrumente economice, aceste îmbun
iri se vor
men ine la un nivel marginal.

Scenariul “Instrumente Economice Îmbun

ite” (IMP)”

Presupune implementarea complet a SMID (similar scenariului BAU), a instrumentelor economice
îmbun
ite (REP pentru de eurile de ambalaje i penalit i pentru produc torii de ambalaje care
nu îndeplinesc intele/obiectivele stabilite cu privire la reciclare, ecotaxa pentru pungile de
cump
turi, taxa depozitare i penalit i pentru UAT-urile care nu respecta intele fixate pentru
cantitatea de de euri depozitate), introducerea treptat a schemei PAYT bazat pe volumul de
de euri i a sistemului de colectare “din poart în poart ” a de eurilor reciclabile i a biode eurilor, conform propunerilor prezentate în Capitolul 5 al prezentului raport. Graficul de
implementare pentru modific rile propuse este prezentat la Capitolul 7 al prezentului raport.
În Tabelul 5-1 se prezint capacitatea nominal (de proiectare) preconizat a fi disponibil la nivel
na ional pentru opera ii de sortare, compostare i TMB, dup implementarea SMID, în perioada
2016 – 2020 (cu aplicabilitate atât pentru scenariul BAU cât i pentru scenariul IMP):
Tabelul 5-1: Capacitatea preconizat de tratare a de eurilor la nivel na ional
Capacitate (tone/an)

2015

2016

2017

2018

Sortare

715.577

750.077

1.604.264

1.842.791

TMB

199.057

199.057

1.303.714

1.544.184

Compostare

224.163

271.725

649.679

649.679

Compostare
individual

-

48.368

177.827

183.427

Cantit ile de de euri generate i gradul de utilizare a capacit ii de sortare/tratare, utilizate ca
ipotez în cadrul scenariilor BAU i IMP sunt (a se vedea Tabelul 5-2 i Tabelul 5-3):
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Tabelul 5-2: Gradul de utilizare a capacit
BAU
Sortare
Anul

Cantitate,
t/an

ASUPRA

CANTIT

ilor, folosit ca ipotez

Cantitate,
t/ an

%

Gradul de
utilizare a
capacit ii,

DE

TMB

Cantitate,
t/ an

%

Gradul de
utilizare a
capacit ii,
%

2016

236.274

45

73.230

25

99.529

50

2020

451.484580.479

35-45

192.034268.848

25-35

463.255772.092

30-50

2025

451.484580.479

35-45

192.034268.848

25-35

617.674926.510

40-60

Tabelul 5-3: Gradul de utilizare a capacit
IMP
Sortare
Anul

Cantitate,
t/an

ilor, folosit ca ipotez

Compostare

Gradul de
utilizare a
capacit ii,

Cantitate,
t/an

%
2016

236.274

Gradul de
utilizare a
capacit ii,

în cadrul scenariului

Tratare mecanicobiologic (TMB)
Cantitate,
t/an

%

45

73.230

2020

773.9721.031.963

2025

902.9681.160.958

DE EURI

în cadrul scenariului

Compostare

Gradul de
utilizare a
capacit ii,

ILOR

Gradul de
utilizare a
capacit ii,
%

25

99.529

50

60-80

370.255460.883

40-60

1.080.9291.389.766

70-90

70-90

537.696691.324

70-90

1.466.9751.544.184

95-100

Estimarea impactului asupra recicl rii de eurilor municipale, inclusiv compostare
În varianta medie (MED) a scenariului IMP, rata de reciclare a DMS (inclusiv
compostare) cre te treptat de la 6,0% în 20167 la 16,8% în 2018, la 24,4% în 2020 i la 30,5% în
2025 (a se vedea Figura 5-1). Ratele de reciclare în cadrul variantelor pesimist (PES)/optimist
(OPT) sunt cu aproximativ 3-4 puncte procentuale mai mici/mai mari fa de aceste valori. Ratele
de reciclare mai mari pentru DMS sunt generate în special în urma unei cre teri treptate a ratelor
de colectare a materialelor reciclabile prin intermediul noilor sisteme de colectare separat
implementate, aceste materiale fiind ulterior transportate i supuse opera iunilor de sortare i
compostare. În timp ce SMID va duce la cre terea capacit ii disponibile pentru colectarea,
sortarea i tratarea de eurilor, implementarea taxei de depozitare începând cu anul 2017, în
combina ie cu schema PAYT (care se va implementa, treptat, pân în anul 2020), vor încuraja
produc torii de de euri s separe de eurile reciclabile la surs , ceea ce va duce la reducerea
cantit ii de de euri reziduale mixte care trebuie s fie eliminate.
Prin introducerea i extinderea treptat a sistemului de colectare “din poart în poart ” pentru
hârtie/carton i biode euri, dup anul 2020, se vor asigura stimulente suplimentare pentru
separarea de eurilor, fiind astfel facilitat participarea gospod riilor (comparativ cu sistemele
bazate pe puncte de colectare a de eurilor). Cre terea gradului de utilizare a capacit ii de sortare
(care duce la cre terea nivelului de reciclare a DMS i a de eurilor de ambalaje), dup anul 2020,
va fi determinat în special de introducerea treptat a sistemului de colectare “din poart în
poart ” pentru hârtie/carton i bio-de euri, care fac obiectul schemei PAYT într-o serie de
7
A se consulta capitolul 3 pentru explicarea diferen elor ratelor de reciclare ale DMS dintre model
oficiale EUROSTAT.

i datele
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municipalit i. Este probabil ca sistemul de colectare “din poart în poart ” i shema PAYT s duc
la cre terea semnificativ a ratelor de colectare a de eurilor din hârtie [EC BiPRO 2015a]. Aceast
situa ie se aplic
i în cazul de eurilor din sticl care fac obiectul unei schemei de colectare bazat
pe puncte de colectare. La momentul de fa , majoritatea municipalit ilor din România colecteaz
de eurile de gr din în containere pentru de euri reziduale. Dup implementarea sistemului de
colectare “din poart în poart ” a bio-de eurilor i a schemei PAYT, rata de colectare a de eurilor
de gr din poate cre te cu pân la 75% în anii urm tori [EC BiPRO 2015a]. În consecin , în
perioada 2020-2025, datorit introducerii treptate a schemei PAYT, cantitatea de de euri
destinat compost rii va cre te cu 30 de puncte procentuale.
Figura 5-1: Valoarea estimat a ratei de reciclare a DMS în România (2012-2025)
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În concluzie, chiar i în ipotezele cele mai optimiste, România nu va atinge intele fixate pentru
anul 2020 cu privire la reciclarea DMS. Este totu i evident c instrumentele economice propuse vor
duce la cre terea ratei de reciclare a DMS. Performan a sistemului va depinde într-o foarte mare
sur de rapiditatea cu care se va implementa schema PAYT i sistemul de colectare “din poart
în poart ”.
Dup cum se arat în Figura 5-2, obiectivele fixate pentru valorificarea/reciclarea ambalajelor vor
fi îndeplinite în perioada 2018 – 2020, în func ie de varianta utilizat (OPT, MED, PES). Având în
vedere rezultatele ob inute în urma inspec iilor realizate în anul 2015 de Administra ia Fondului
pentru Mediu i starea actual a sistemului de colectare separat a de eurilor municipale, inclusiv
a de eurilor de ambalaje municipale, rata de valorificare a de eurilor de ambalaje va înregistra o
sc dere, de la 57,4% în 2012 la 49,6% în 2016. Dup revizuirea schemei REP conform propunerii
Consultantului, dup introducerea taxei pentru depozitarea de eurilor - în anul 2017 i dup
implementarea schemei PAYT, conform variantei MED a scenariului IMP, rata de valorificare a
de eurilor de ambalaje va cre te treptat, de la 49,6% în 2016 la 56,4% în 2018, 67,2% în 2020 i
70,7% în 2025 (a se vedea Figura 5-2). Ratele de valorificare, conform variantelor PES/OPT, sunt
cu aproximativ 3-5 puncte procentuale mai mici/mai mari decât aceste valori. Cifrele cu privire la
reciclarea de eurilor de ambalaje, pentru perioada 2012-2025, sunt similare cu cele înregistrate în
cazul valorific rii, respectiv cu 3-5% mai mici, în medie, datorit faptului c în România, în afar
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larg alte op iuni de valorificare a

Contribu ia ecotaxei pentru pungile de cump
turi la îndeplinirea ratelor de reciclare a DMS i a
ratelor de valorificare/reciclare, este considerat a fi sc zut .

Figura 5-2: Estimarea ratei de valorificare a de eurilor de ambalaje în România (20122025)
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ii de de euri biodegradabile municipale

Estimarea cu privire la de eurile municipale biodegradabile (DMB) depozitate în România (20122025) este prezentat în Figura 5-3. Pe baza ipotezelor aferente scenariului IMP, inta stabilit
pentru reducerea cantit ii de DMB depozitate va fi îndeplinit în intervalul 2020 – 2025, în func ie
de varianta aplicat (OPT, MED, PES).
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Figura 5-3: Cantitatea estimat de DMB depozitate în România (2012-2025)
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Instrumentele majore pentru reducerea cantit ii de DMB eliminate la depozitul de de euri sunt
taxa de depozitare i penalit ile pl tite de UAT-urile care nu îndeplinesc intele fixate
pentru cantitatea de de euri depozitate. Dup cum se arat în Figura 5-3, cantitatea de DMB
depozitate cre te, de la 2.528 kt în 2012, la 2.845 kt în 2016. Aceast cre tere este datorat
reducerii cantit ii de de euri depozitate ilegal - cantit i de de euri care, la momentul de fa , nu
sunt raportate ca fiind depozitate, îns care în viitor urmeaz a fi raportate statistic ca de euri
depozitate. Dup introducerea i cre terea treptat – în intervalul 2017-2020 - a taxei de
depozitare i dup implementarea SMID (inclusiv a infrastructurii de colectare i TMB), conform
variantei MED a scenariului IMP, cantitatea de DMB depozitat ar trebui s scad treptat, de la
2.845 kt în 2016, la 1.914 kt în 2020, 1.711 kt în 2022 i 1.506 kt în 2025 (a se vedea Figura
5-3).
Propunerea Consultantului pentru perioada ulterioar anului 2020 i pe termen lung, este aceea ca
noile investi ii s fie direc ionate c tre infrastructura de colectare separat
i de tratare a biode eurilor. În condi iile îmbun
irii situa iei privind colectarea separat a bio-de eurilor,
stimulat printr-o cre tere treptat a utiliz rii schemei PAYT în municipalit i, începând cu anul
2020, rata de colectare a bio-de eurilor ar putea cre te de trei ori (a se vedea capitolul 2), ducând
astfel la reducerea cantit ii de DMB depozitate, la 1.371 kt (varianta OPT)/ 1.506 kt (varianta
MED)/ 1.691 kt (varianta PES) în anul 2025.
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GRAFICUL DE IMPLEMENTARE

Este necesar ca anumite ac iuni s fie implementate pe termen scurt – de exemplu îmbun
irea R spunderii Extinse a Produc torului (REP) pentru
de eurile de ambalaje i implementarea taxei de depozitare. Ac iuni pe termen scurt sunt necesare i pentru implementarea unei scheme de tip ”Pl te ti
cât arunci” (PAYT) bazat pe volumul de de euri generate, aplicat în combina ie cu actualul sistem bazat pe puncte de colectare. Pe termen lung, se
recomand ca schema PAYT bazat pe volumul de de euri generate s fie implementat în combina ie cu un sistem îmbun
it de colectare “din poart
în poart “ a de eurilor din hârtie/carton i a bio-de eurilor. În tabelul de mai jos este eviden iat graficul de implementare a instrumentelor propuse de
Consultant, sub forma unei foi de parcurs pentru perioada 2016 - 2025. Ac iunile de natur practic sunt prezentate pe fond verde închis, iar ac iunile de
tipul inform rilor/anun urilor sau preg tirilor sunt eviden iate pe fond alb. Anumite ac iuni (eviden iate pe fond verde deschis) depind de deciziile
specifice luate la nivelul fiec rui instrument.
Tabelul 6-1: Graficul de implementare a principalelor instrumente
sura

2016

2017

spunderea extins

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

a produc torului (REP) pentru de eurile de ambalaje

Definirea:
De eurilor municipale, în Legea nr.
211/2011, Legea nr. 101/2006 i
Legea nr. 249/2015
Responsabilit ii UAT-urilor cu privire
la gestionarea de eurilor de ambalaje
municipale
spunderii organizatorice par iale i
a r spunderii financiare depline a
OTR-urilor
Modalit ii de colaborare dintre UATuri i OTR-uri
Implementarea unei OTR unice/
clearinghouse
Modificarea penalit ii aplicate
produc torilor de ambalaje i OTRurilor
Nivel mai mic al penalit ii
Calcularea pe baza intr rilor în
tratarea final

Preg tirea
modific rilor

Anun

Introducerea
modific rilor

Preg tirea
condi iilor

Începerea
func ion rii

Analiza
posibilit ii
de anulare a
sanc iunii
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2020

2021

2022

2023

2024

Analiza posibilit ii de anulare a
penalit ii, dup modific rile aduse
REP i dup aplicarea taxei de
depozitare
Taxa de depozitare

Implementarea taxei de depozitare
pentru depozitele de de euri
nepericuloase

Anun

30 lei/t
(6,6
euro/t)

60 lei/t
(13,5
euro/t)

120 lei/t
(27,0
euro/t)

180 lei/t
(40,5
euro/t)

Reexaminarea taxei de
depozitare

180 lei/t
(40,5
euro/t)

180 lei/t
(40,5
euro/t)

180 lei/t
(40,5
euro/t)

Analiza
posibilit ii
de aplicare a
unei
interdic ii de
depozitare

26 Lei/t
(8,1
euro/t)

26 Lei/t
(8,1
euro/t)

26 Lei/t
(8,1
euro/t)

26 Lei/t
(8,1
euro/t)

Specificarea scutirilor
Cenu a de vatr /zgura de la
incinerare
Analiza unei scutiri pentru de eurile
din activit i de cur are a str zilor,
pentru frac ii de mici dimensiuni (<2
cm) provenite de la liniile de sortare
Definirea modului de func ionare a
instala iilor TMB
Definirea de criterii pentru rezultate
Scutire pentru materialul stabilizat
biologic prin tratare mecanicobiologic (TMB)
Definirea mecanismului de plat

Anun

Implementarea taxei pentru
depozitele de de euri inerte

Anun

Modificarea modelului de contract
pentru operatorii de salubrizare

Reexaminarea
scutirilor

Anun

6 Lei/t
(1,4
euro/t)

12 Lei/t
(2,7
euro/t)

24 Lei/t
(5,4
euro/t)

26 Lei/t
(8,1
euro/t)

Anun

Indicatori de performan
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70%

55%

40%
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2020

2021

2022

2023

2024

Posibile sanc iuni pentru
neîndeplinirea indicatorilor de
performan
Standardizarea mecanismului de
plat a serviciului de salubrizare
prin pentru taxa special de
salubrizare
Men inerea penalit

Anun

ii pentru UAT

Aplicarea de inte progresive
Transferarea responsabilit ii de
raportare c tre ADI
Adoptarea nivelului sanc iunii (mai
mare)
Aplicarea de sanc iuni/realizarea de
controale
Analiza posibilit ii de anulare a
penalit ii, dup modific rile aduse
REP i dup aplicarea taxei de
depozitare

Introducerea
modific rilor
int
85%

Analiza
posibilit ii
de anulare a
sanc iunii

Stabilirea destina iei sumelor
colectate din taxe/penalit i
Cofinan area de proiecte care
promoveaz prevenirea de eurilor,
colectarea separat , refolosirea,
reciclarea

Anun

Schema “Pl te ti cât arunci” (PAYT)

Introducerea schemei PAYT bazat
pe volumul de de euri
Utilizarea sistemelor bazate pe
puncte de colectare

Preg tirea
de proiecte
pilot

Implementarea
proiectelor
pilot

Implementarea
proiectelor pilot +
diseminarea
experien elor,
reproducerea voluntar

Acoperire
total
(100%)

Preg tirea actelor
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2020

2021

2022

2023

2024

Preg tirea
actelor
legislative
ia
ghidurilor
na ionale

Acoperire
10%

Acoperire
20%

Acoperire
30%

Acoperire
40%

legislative i a ghidurilor
na ionale

Completarea schemei PAYT bazat
pe volumul de de euri cu schema
de colectare “din poart în poart ”
pentru anumite frac ii de de euri
Implementarea schemei de
colectare “din poart în poart ”
pentru hârtie/carton i bio-de euri
Analiza posibilit ii de a aplica
schema de colectare “din poart în
poart ” pentru frac iile de PMC
Stabilirea unui nivel adecvat al
taxei
Aplicarea schemei pentru
selectarea/schimbarea
containerului, grad de conectare
minim , mecanismul de
control/avertizare/sanc ionare

Preg tirea i
implementarea
proiectelor pilot +
diseminarea
experien elor,
reproducerea voluntar
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Tabelul 6-2: Graficul de implementare pentru celelalte instrumente
sura

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,2 lei/
pung
(0,04
euro)

0,4 lei/
pung
(0,08
euro)

0,4 lei/
pung
(0,08
euro)

0,4 lei/
pung
(0,08
euro)

0,4 lei/
pung
(0,08
euro)

0,4 lei/
pung
(0,08
euro)

0,4 lei/
pung
(0,08
euro)

Modificarea ecotaxei aplicate
pungilor de cump
turi
Aplicarea ecotaxei pentru pungile de
transport din plastic cu o grosime a
peretelui cuprins între 15-50 microni
Obligativitatea colect rii taxei revine
comercian ilor cu am nuntul
/supermarket-urilor
Includerea activit ilor de control în
planul anual al GNM

Introducerea
modific rilor

0,2
lei/pung
(0,04
euro)

Încurajarea i promovarea
ini iativelor voluntare privind
sistemele depozit-returnarepentru
ambalajele de b uturi
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