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Asociaţia „Planeta Verde”, împreună cu Asociaţia Română de Mediu şi în
parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, au organizat Conferinţa
Regională “Societatea Europeană a Reciclării –Managementul Deşeurilor şi Autorizaţiile
de Mediu” pentru regiunea Sud-Muntenia în data de 17 mai 2017, la Universitatea
Ecologică Bucureşti.

Conferința și-a propus să abordeze problemele de mediu presante aferente
Regiunii 3 Sud Muntenia, plecând de la calitatea aerului - modalităţi de desfăşurare a
procesului de autorizare şi conformare cu legislaţia în vigoare, starea solurilor şi
subsolurilor, Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor, Strategia de Salubrizare, până
la Waste 2 Energy.

SUMAR
Bucureşti, 17 mai 2017 - Asociația Planeta Verde în parteneriat cu Asociația
Română de Mediu și Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a organizat
dezbaterea privind sistemul de management integrat al deșeurilor şi autorizaţiile de
mediu. Conferinţa regională, intitulată ”Societatea Europeană a Reciclăriimanagementul deșeurilor şi autorizaţiile de mediu” a reunit aproximativ 50 de
participanţi din diferite domenii, precum: autorităţi publice, operatori de salubritate,
companii preluare responsabilitate, ONG-uri şi companii private.
România este o țară aflată în Uniunea Europeană, însă, când vine vorba de situația
mediului din țara noastră, lucrurile și situațiile cu care ne confruntăm atunci când
încercăm să îmbunătățim variațiuni în managmentul deșeurilor par să ne proiecteze
într-un timp cu mult trecut în care rezolvarea problemelor, susținerea și evoluția în
acest domeniu se fac cu pași mici, fără a ține pasul cu Uniunea Europeană.
În ambițioasa încercare de a schimba și a veni cu îmbunătățiri în demeniul gestiunii
deșeurilor, Asociația Planeta Verde organizează opt Conferințe Regionale pe
marginea acestei teme.
În cea de-a doua Conferință Regională a fost abordată, în principal, problema
gestionării deşeurilor.
Prof. Univ. Dr. Ing. Vladimir
Rojanschi: “să încercăm să reciclăm, să
valorificăm, să reducem la maximum
ceea ce astăzi numim deșeu. La această
conferință sigur vom asculta diferite
puncte de vedere și ne vom concentra
pe multiplele probleme pe care le
presupune acest managment integrat al
deșeurilor asupra reciclării.”

„Avem sprinjinul Asociației Planeta Verde, expertă în a organiza evenimente cu acest
obiectiv generos de a crea un cadru de discuții, soluții, de dezbateri care să ducă la
atingerea obiectivului final - acela de a crește țintele de reciclare și valorificare.”

Ioan Gherheș, Preşedinte Executiv Asociaţia Română de Mediu: „Asociația Planeta
Verde este un partener deosebit pentru noi, anul trecut am organizat împreună un
eveniment dedicat celor 25 de ani de mediu în România, pregătim tot cu Asociația
Planete Verde o conferință ,,România – 10 ani în mediul European’’. Seminarii de
această factură trebuie să se întâmple cât mai des, indiferent pe ce temă din aria
mediului. Protecția mediului este suficient de vastă ca să avem dezbateri consistente
pe foarte multe direcții. Avem teme de interes, dar le gândim într-o configurație în
care să se întâlnească toți actorii principali. În domeniul deșeurilor, România are
niște provocări deosebite, având de atins foarte multe ținte. Dar important este că
lumea se mobilizează și vede în asta chiar un business și este normal ca acest lucru
să fie transformat și evaluat într-un câștig. Au apărut tehnologii noi, spre exemplu în
domeniul compostării sunt propuse soluții pentru combaterea mirosurilor generate
de deșeuri. Lucrurile se mișcă, depinde în ce direcție ne mișcăm noi ca țară sau ca
autorități, ceea ce se produce la nivel național și cum putem valorifica acest lucru.”

Prima prezentare susţinută în cadrul Conferinţei Regionale a fost a doamnei Dorela
Mirică, consilier la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa – “Colectarea
Selectivă … Altfel”: am constatat că ne lovim de rigiditatea părții legislative și poate de
neînțelegerea termenilor cuprinși în legislație. Știm foarte bine ce înseamnă un lucru
sau o substanţă pe care avem obligația să-l aruncăm în anumite condiții, iar asta este o
temă importantă cum aruncăm sau cum ne debarasăm de aceste deșeuri. Vă voi vorbi
și despre deșeul periculos care trebuie să prezinte una sau mai multe proprietăți
periculoase. Trebuie să luăm în considerare și conceptul de managment al deșeurilor
care se referă la operațiile care urmeză după apariția deșeurilor, iar un alt concept
care este complementar este acela de durată de viață a produsului, ceea ce înseamnă
că este nevoie de o regândire a produselor în așa fel încât să le prelungim această
durată de viață și să avem implicit o diminuare a cantității de deșeuri. Prelungirea
vieții unui produs poate fi un pas premergător spre acest concept de economie
circulară.

Există și produse care au un timp
limitat de utilizări. De asemenea, hârtia
și plasticul sunt materii importante
pentru reciclare. Concluzia celor
prezentate mai sus este că reducerea
cantităților de deșeuri presupune
menținerea unui confort a stării noastre
de sănătate. Este o filosofie de trai, de
activitate umană.
În continuare, Dna Simona Catană de la Primăria Alexandria ne-a povestit despre
sistemul de management integrat implementat în municipiul Alexandria: “La nivelul
municipiului Alexandria funcționează sistemul integrat de managment al deșeurilor.
Avem contracte cu colectori și salubriști autorizați pentru colectarea deșeurilor
menajere și a celor de ambalaj. La nivelul acestui municipiu toate terenurile
intravilane sunt prevăzute cu clopote pentru colectarea selectivă a deșeurilor de
ambalaj. Recent am înființat și un punct stabil de colectare a deșeurilor electrice și
electronice. Pe scurt, putem spune că lucrurile evoluează, mai avem nevoie de mult
efort pentru a putea ajunge la un nivel de colectare ridicat, însă dacă suntem
constanți în ceea ce facem vom reuși să ajungem și la acest nivel. Problema majoră
este cea a colectării selective făcute în gospodării. Este o muncă grea să ajungi la
nivelul la care să poți conștientiza cetățenii cu privire la acest aspect. ”

Liviu Petcu – Fepra Internațional: Fepra este o organizație transfer de
responsabilitate, licențiată din toamna anului 2016, care a reușit ca într-un timp
foarte scurt să devină unul dintre cei mai importanți jucători de deșeuri de ambalaj
pe piața din România. Îmi permit să afirm asta aducând următoarele argumente: în
momentul de față gestionăm un portofoliu de peste 500 de clienți de la care am
preluat responsabilitatea îndeplinirilor de reciclare, avem contracte cu peste 150 de
operatori autorizați în gestionarea deșeurilor și asigurăm managementul a peste
150 de mii de tone de cantități de deșeuri de ambalaj estimate anual. Respectăm
valorile pe care ni le-am asumat: integritate, inovare și excelență. Ne urmărim în
permaneță atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus și vrem să construim un
sistem sustenabil de gestionare a deșeurilor. Suntem transparenți față de clienții
noștri și facem investiții pe partea de colectare și reciclare către operatorii
autorizați. Deja în acest moment avem șase contracte de investiții pe termen lung,
parte din ele pe 36 de luni, parte dintre ele pe 24 de luni, iar în momentul de față
avem alte 14 contacte pe care urmeză să le analizăm și să decidem dacă vom investi
și în acele direcții. S-a tot discutat de educare și conștientizare, este un lucru pe care
Fepra și l-a asumat și o facem în acest moment, prin susținerea proiectului înVerde,
parte importantă a unei campanii de informare și conștientizare pentru cetățeni cu
privire la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaj.

Simona Vaida – Asociația Recolamp: sistemul nostru de colectare a deșeurilor de
surse de lumină este foarte greu de implementat în fața cetățenilor. Este dificil pentru
cătățean să bage un bec ars în buzunar și să meargă cu el la un centru de colectare. Cu
toate că noi am implementat destul de multe colțuri verzi în marile magazine și nu
numai, prin care să le oferim cetățenilor ajutorul de a nu face un efort prea mare
atunci când vorbim despre acest tip de sistem de colectare al deșeurilor electrice.
Trebuie să știți că cei mai mari generatori de deșeuri la nivel de țară rămân instituțiile
publice și private. Spre exemplu, din 2009 și până în prezent, de la Palatul
Parlamentului am ridicat în jur de 3000 tone de astfel de deșeuri. Dar sunt extrem de
multe instituții, de la care noi nu am reușit să strângem deșeurile și nu din motiv că șiau îmbunătățit echipamentele de iluminat, ci pentru că nu doresc să facă colectare
selectivă. Ledurile, deși sunt considerate produse cu durată lungă de viață, reprezintă
în acest moment 4% din cantitatea de deșeuri pe care noi le colectăm în acest
moment. Fie nu au fost fabricate foarte bine, fie provin din țări precum China.
Obiectivul nostru este ca acest tip de deșeu periculos să nu se mai regăsească în
deșeurile menajere sau cele de ambalaj. Aș dori să mai precizez că în acest moment,
există o problemă în educarea și conștientizare a cetățenilor, deoarece, noi colectăm
cele mai puține astfel de deșeuri de la cetățeni. Am încercat să facem un proiect pilot,
bazat pe oferirea unor premii, pentru a îi stimula pe cetățeni să colecteze deșeurile
electrice, însă acesta s-a arătat fără rezultat, oamenii nu au fost interesați.

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

“Ceea ce aș vrea să punctez este că
în județul Călărași colectarea
selectivă a deșeurilor de ambalaj
merge foarte greu, în special la
comune.
Într-un
procent
covârșitor, 80% dintre cetățeni nu
știu și nu fac colectare selectivă,
deși noi am organizat diverse
campanii de informare.”

Conferinţa
s-a
încheiat
cu
prezentarea Dlui Doru Manea,
Global Innovation Solution: “În
timpul Conferinței noastre, la
Camera Deputaților are loc o
dezbatere legată de deșeuri, având
ca subiect 4 propuneri de lege,
unele dintre ele deja intrate în
vigoare.”

O să fac o scurtă analiză comparativă, nu știu câți dintre dumneavoastră ați apucat să
evaluați și să comparați ordonanțele de urgență asupra textului. Voi face o scurtă
analiză a legii 211. Între texul dinainte și cel ulterior ordonanței 68/2016. Consider că
au un anumit impact, dar nu asupra tuturor modificărilor. Prima modificare ar fi faptul
că nu se va mai aplica ierarhia deșeurilor conform noului text de lege în funcție de
ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii, ci ordinea de prioritate dată prin
textul nou se va aplica întocmai cum este specificată fără alte interpretări. A doua
modificare este legată de încetarea unui deșeu de a mai fi deșeu. Prin modificare se
aduce o completare a legii în sensul că deșeurile nu încetează a mai fi deșeuri decât
dacă îndeplinesc cerințele de recilare și valorificare. Totuși, în lipsa unor criterii
unitare la nivel comunitar date de Uniunea Europeană, Ministerul Mediului poate
stabili dacă un deșeu mai poate fi deșeu sau nu, dacă nu se poate încadra altfel în baza
legislației. Această decizie poate fi luată de Minister în urma unui studiu de evaluare a
impactului social, economic și privind protecția mediului. Problema este că nu se știe
încă care este metodologia de evaluare a studiului și cine poate elabora un astfel de
studiu.”

Această Conferință a fost moderată de domnul Vladimir Rojanschi – Decan și Prorector
al Universității Ecologice din București în perioada 1998-2014, actualmente profesor
al Universităţii şi Preşedinte al Asociaţiei Române de Mediu.
Pe toată perioada dezbaterilor, participanții au avut posibilitatea să-ți exprime opiniile
ce țin de zona lor de competențe, astfel că, a fost menținută în permanență
comunicarea dintre speackeri și paricipanți, creându-se discuții și intervenții de bun
augur, pe marginea subiectelor dezbătute.
Mulţumim vorbitorilor pentru prezentările susţinute în cadrul acestei întâlniri, dar şi
participanţilor care au iniţiat discuţii importante în privinţa managementului
deşeurilor.

ANEXA I
Conferinţa Regională “Societatea Europeană a Reciclării –
Managementul Deşeurilor & Autorizaţiile de Mediu”
REGIUNEA 3 Sud-Muntenia, 17 mai 2017
Universitatea Ecologică Bucureşti, Aulă
09:30 – 10:00

Înregistrarea Participanţilor & Welcome Coffee

10:00 – 10:20

SESIUNEA BUN VENIT ŞI INTRODUCERE
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Asociaţia Planeta Verde, Asociaţia
Română de Mediu

10:20 – 12:30

SESIUNEA 1
Subiecte propuse - Managementul Deşeurilor - Responsabilitatea Extinsă a
Producătorilor, Strategia cu privire la managementul deşeurilor, Strategia de
Salubrizare, Waste 2 Energy
•
•
•

Simona Catana, Primăria Alexandria
Liviu Petcu, FEPRA Internaţional
Roxana Şunică, RECOLAMP

12:30 – 13:00

Coffee Break

13:00 – 14:00

SESIUNEA 3
Subiecte propuse – Cadrul legislativ în domeniul managementului deşeurilor şi
autorizări
SPEAKERI PROPUȘI:

•
•
•
14:00 – 14:20

Mirică Dorela, APM Dâmboviţa
Daniela Cristiana Paraiala, APM Călăraşi
Doru Manea, Global Innovation Solution

Închiderea Conferinţei - Concluzii

ANEXA II – Lista Prezentărilor Susţinute

Acestea pot fi descărcate accesând site-ul www.mentineromaniacurata.ro
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa – Managementul Deşeurilor ...

•
Altfel

•

FEPRA International

•

RECOLAMP

•

Global Innovation Solution - Legea 211 – Modificări

• Menţionăm că lista prezentărilor nu este completă datorita faptului ca unii speakeri fie nu au dorit ca acestea să fie făcute publice, fie nu au
existat, aceştia dorind să existe discuţii libere pe subiect.

ANEXA III - Lista Participanţilor

ACORMED
ADI Salubritate Dambovita
Al&Co
Apa Nova Bucuresti SA
APM Calarasi
APM Dambovita
APM Dambovita
APMCR
APREL
Asociatia Planeta Verde
Asociatia Planeta Verde
Asociatia Romana de Mediu
Carmeuse
Ceprocim
CJ Arges
CJ Arges
CJ Teleorman
CON-CYN GEO-CONSTRUCT SRL
CON-CYN GEO-CONSTRUCT SRL
CON-CYN GEO-CONSTRUCT SRL
Consiliul Judetean Prahova
CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.
Doru Manea
ELECTROTEL
Environment Smart Strategy
FEPRA International
FEPRA International
FEPRA International
FEPRA International
GNM - SCJ Dambovita
Green Bussines Management
GREEN ENVIRONMENT SUPPORT
INCD ECOIND Bucuresti
JT Grup
JT Grup
Lorena Plast Recycling
Pacos Eco Colectare
Primaria Alexandria
Primaria Oltenita
Primaria Oltenita
Primaria Pucioasa
Primaria Pucioasa

Mintas Olimpia
Boghe Cezar
Adina Madalina DAVID
Daniela Cristina Paraiala
Mirica Dorela
Lazarescu Doinita
Doina Toma
Carmen Iacob
Mihaela Papazu
Didona Goanta
Ioan Gherhes
Claudia Bota
George Nita
Cornelia Smarandoiu
Daniela Ciobacel
Virgiliu Cocosila
Chelariu Irena
Chelariu Oana
Chelariu Constantin
Lea Lucut
Cristiana Gurau
Doru Manea
Iordan Ilin
Mitu Alexandra Cornelia
Liviu Petcu
Alin Dasoveanu
Claudia Ionita
Catalin Dima
Petre Nitu
Oana Constantin
Ionescu Viorel
Doina Guta
Dumitra Bucse

Dobre Alexandra
Simona Catana
Fiska Stefan
Dinu Cristi
Stanciu Beatrice Clara
Pavelescu Andreea

Primaria Videle
Recolamp
UNCJR
UniRomSider

Otilia Manoiu
Roxana Sunica
Catalina Baran
Gheorghe PALAGA

Universitatea Ecologica din Bucuresti
Veolia Energie

Vladimir Rojanschi
Marius LEFTER
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