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SOCIETATEA EUROPEANĂ A 

RECICLĂRII  

RESURSE NATURALE ŞI 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Dezbatere – Parlamentul European, A5G1 

18 Martie 2014 

 

Europa se pregăteşte de schimbări legislative majore în domeniul managementului 

deşeurilor:  

* revizuirea obiectivelor cheie în legislaţie UE privind deşeurile,  
* evaluarea a 5 directive UE ce privesc fluxurile separate de deşeuri,  
* evaluarea modului în care putem aborda cel mai bine problema deşeurilor din plastic.  
 
Printre ţinţele pentru anul 2020 referitoare la eficienţa resurselor putem enumera: 

generarea de deşeuri pe cap de locuitor se doreşte a fi în declin absolut, reutilizarea şi 

reciclarea vor atinge „cote maxime”, politica Europeană cu privire la deşeuri va fi 

implementată complet în cadrul ţărilor membre UE, recuperarea energiei din deşeuri va fi 

limitată la deşeurile ce nu pot fi reciclate, gropile de gunoi vor fi „virtual eliminate”. 

Statele membre ale Uedin Europa Centrală şi de Est: ce progrese fac cu privire la obiectivele 
pe deşeuri pentru anul 2020 şi cum poate capacitatea administrativă/ civică din aceste ţări 
să fie consolidată pentru a asigura o societate ZERO WASTE după 2020? 
 
Toate acestea vor fi discutate în cadrul dezbaterii, împreună cu Prof. Vladko Todorov 

PANAYOTOV, membru al Comisiei de Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă – Parlamentul 

European. 

Dezbaterea reprezintă o  formă de discuţie de fond, argumentată şi bine organizată ce oferă 

participanţilor posibilităţi egale de a-și  exprima punctul de vedere cu  privire la subiectul 

evenimentului, punct de vedere bazat nu pe opinii proprii, ci pe principii generale stabilite de 

experţi. Aceasta are ca scop reunirea  actorilor principali din domeniu pentru dezbaterea 

unor probleme importante şi de actualitate. Dezbaterea își propune să valorifice expertiza 

specialiştilor din domeniu, facilitând un schimb de experienţă care să se concretizeze în 

soluţii viabile pentru probleme actuale, comune Europei Centrale şi de Sud-Est. 

 



SUMAR 

Coffee Debate-ul, intitulat ”Societatea Europeană a Reciclării - Resurse naturale şi managementul 

deşeurilor”, s-a desfășurat la iniţiativa Asociaţiei Planeta Verde şi a beneficiat de sprijinul Profesorului 

Vladko Todorov Panayotov, membru al Comisiei de Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă, precum şi 

membru supleant al  Comitetului pentru Industrie, Cercetare şi  Energie din cadrul PE. 

Dezbaterea a reunit deopotrivă factori oficiali importanţi din Uniunea Europeană şi specialişti care au 

expus puncte de vedere privind managementul deşeurilor în spaţiul european, cu accent pe 

problemele din acest sector şi soluţiile viabile pentru rezolvarea acestora.  

În cadrul conferinţei  au  luat cuvântul:  W. Neale – membru în Cabinetul Comisarului 

European pentru Mediu Janez Potocnik, Olivier de Clerq - Membru al Comisiei Europene, 

Directoratul General de Mediu, Gestionarea Deşeurilor şi Uniunea de Reciclare; Piotr Barczak - 
Responsabil de proiecte în cadrul EEB (European Environmental Bureau); Philippe Micheaux Naudet – 
Coordonator proiecte la ACR+; Andrei Orban – Preşedinte Environ România, Milena Bedrule – 
Director Mediu Euro Construct Trading 98.  

 
Moderatorul dezbaterii a fost domnul Ionuţ Georgescu, Preşedinte Onorific al Asociaţiei Planeta 

Verde, care a punctat în cadrul conferinţei aspecte importante privind  modul de gestionare al  

deșeurilor din România şi Bulgaria, subliniind că acest sector se confruntă la ora actuală cu cele mai 

mici rate de reciclare din Europa, fiind una dintre provocările ecologice ale societăţii româneşti.  

Vorbind despre cifre, România generează 389 kg/ cap de locuitor și an , pe când Bulgaria 460 kg/ cap 

de lociutor și an. Procentul de reciclare raportat către UE de cele 2 ţări din întreaga cantitate de 

deșeuri generate este de 1%. Toate acestea datorită dezinteresului autorităţilor naţionale centrale de 

a nu-și atinge target-urile impuse de UE, lipsa de implicare a autorităţilor locale de a implementa un 

sistem de management al  deșeurilor eficient, lipsa unor instrumente economice și financiare care să  

diminueze cantitatea de deșeuri de la groapa de gunoi, implicarea financiară redusă a producătorului 

în sistemului de a  responsabilităţii (taxe mici în Europa pe ambalare). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Managementul deşeurilor este poate cea mai mare provocare a României de câţiva ani încoace. La 

fel va fi şi pe viitor. Experienţele bune ale statelor membre şi know-how-ul acestora au fost 

rezultatul principal al conferinţei pe care am organizat-o. A fost un dialog fără bariere între 

specialişti de marcă, dar şi discuţii amănunţite acolo unde legislaţia o cerea. Societatea europeană a 

reciclării a fost, fără doar şi poate, o platformă de dezbatere care a oferit participanţilor semnale 

importante privind perspectivele viitoare în domeniul managementului deşeurilor”, a spus Ionuţ 

Georgescu, Preşedinte Onorific al Asociaţiei Planeta Verde.  

„Nivelul reciclării în România a fost de doar 1% în 2010, 

înregistrând o creștere uşoară până la 1,3%, în 2013. 

Ţinând cont că ţara noastră ar trebui să ajungă la o rată de 

reciclare de 50% până în 2020, ar însemna că progresele în 

acest sector ar trebui să crească cu circa 4% pe an. Rămâne 

de văzut în ce măsură România îşi poate atinge obiectivele, 

mai cu seamă că experienţa de până acum ne indică o 

creştere de doar 0,3% în circa doi ani”, a subliniat domnul 

Ionuţ Georgescu. 

  

La rândul său, Profesorul Vladko Todorov Panayotov, 

membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și 

Siguranţă Alimentară,  precum și membru supleant al 

Comitetului pentru Industrie, Cercetare și Energie din 

cadrul PE, a precizat că, deși la nivelul Uniunii rata 

reciclării a crescut considerabil, Europa încă pierde 

resurse importante din deșeurile care ajung la gropile 

de gunoi tradiţionale. 

Deșeul este o resursă valoroasă, Profesorul Panayotov 

reliefând importanţa deşeului prin răspunsul la 

întrebarea gândită de toţi “Unde sunt banii? Unde sunt 

Banii Europeni” – „Deșeul  este un business pentru toţi. 

Banii sunt în  jurul nostru….” 
 

W. Neale, membru al cabinetului Comisarului European  pentru Mediu Janez Potocnik, ne-a  

felicitat cu privire la poziţia noastră din punct de vedere al cantităţilor de deșeuri generate, fiind 

în “fruntea clasei”, lucru pozitiv ce nu ar trebui să fie influenţat în perioada următoare de 

creșterea economică. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXA I – AGENDA 

 

 

 „Este important să înţelegem că, dacă ne uităm în 

statisticile UE din ultimii 20 de ani, acestea arată că se 

merge pe o direcţie bună”. Diferenţa dintre ţări  

demonstrează că există posibilitatea implementării 

corecte și complete a SMID. Zero landfill este una dintre 

principalele ţinte. Există exemple pe care le putem 

implementa, urmărind performanţa ţărilor care își  

ating/depășesc ţintele, sau putem găsi obstacole reale 

care ne împiedică să ajungem la ţintele impuse.  

 

Doamna Milena Bedrule - Director Mediu  în  cadrul  companiei  Euro Construct Trading 98 - a 

punctat faptul că o problemă stringentă a autorităţilor este lipsa fondurilor necesare pentru 

implementarea sistemului de management integrat al  deșeurilor - SMID, întrebând interlocutorii  

„Unde sunt banii ?”, revenind astfel  la întrebarea d-nului profesor Panayotov. 

Totodată,  Andrei  Orban, Președinte Asociaţia Environ,  a ridicat problema lipsei  de conştientizare 

în rândul autorităţilor locale cu care s-a confruntat în cei peste 7 ani de activitate în  domeniu. 

„Printre obstacolele cu care România se confruntă în domeniul managementului deşeurilor se 

numără lipsa infrastructurii necesare şi a punctelor de colectare municipale, dar şi abordarea de 

tip monopol a companiilor de salubritate, care se comportă exact ca un stăpân al  teritoriului şi 

îngreunează mult procesul de gestiune integrată a deşeurilor”, a explicat Andrei Orban, Preşedinte 

al Asociaţiei Environ. 

Unul din punctele cheie ale dezbaterii a fost propunerea implementării asigurării  de mediu,  

propusă de către moderatorul Ionuţ Georgescu, soluţie recepţionată de auditori ca fiind una 

viabilă, solicitându-se o serie de documente și informaţii detaliate despre această temă. Acest 

proiect este puternic susţinut și de către operatorii privaţi. 

În încheiere, Ionuţ Georgescu  a concluzionat că este important ca România şi  Bulgaria să îşi poată 

răspunde la întrebarea “Unde sunt banii?” alocaţi de UE pentru acest domeniu şi cum trebuie să 

colaborăm pentru a ne atinge ţintele impuse de UE. De asemenea, importanţa responsabilizării 

autorităţilor centrale de către Comisia Europeană a fost menţionată ca un „rău necesar”. Trebuie 

ţinut cont şi de faptul că, la un moment dat, Comisia Europeană ne poate sancţiona pentru 

neîndeplinirea obligaţiilor şi a ţintelor, lucru ce trebuie privit şi pozitiv pentru că pune presiune pe 

actorii implicaţi în sistem. 
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Europa se pregăteşte de modificări legislative majore în domeniul gestionării deşeurilor: revizuirea 
legislaţiei UE privind deşeurile, evaluarea a 5 directive privind fluxurile separate de deşeuri, evaluarea 
modului de a aborda cel mai bine problema deşeurilor din plastic. În conformitate cu obiectivele 
generale ale UE de promovare a utilizării eficiente a resurselor si dezvoltare durabilă, se doreşte ca 
statele membre UE să pună în aplicare legislaţia şi măsurile de reducere a generării deşeurilor pe cap 
de locuitor, să crească ratele de reutilizare şi reciclare a deşeurilor, să pună în aplicare diferitele 
politici pe deşeuri din UE, să limiteze recuperarea energiei din deşeuri numai pentru cazul în care 
acestea nu pot fi reciclate, să elimine depozitele de deşeuri. 
 
Statele membre ale Uedin Europa Centrală şi de Est: ce progrese fac cu privire la obiectivele pe 
deşeuri pentru anul 2020 şi cum poate capacitatea administrativă/ civică din aceste ţări să fie 
consolidată pentru a asigura o societate ZERO WASTE după 2020? 
 

Orar Sesiune 

12.00 – 12.30 Înregistrarea participanţilor & Recepţen – prânz 
 

12.30 – 14.00 DEZBATERE 
Noi schimbări legislative în UE: Sunt statele membre UE pregătite să îndeplinească 
obiectivele post-2020? 

   

Cuvânt de bun venit: Prof. Vladko Todorov PANAYOTOV MEP 
 
Speakeri  
William Neale, Membru al Cabinetului Comisarului pentru Mediu Janez Potočnik 
Piotr Barczak, Manager de Proiect Deşeuri şi Calitatea Aerului, EEB  
 Philippe Micheaux, Manager de Proiect, ACR+ 
Milena Bedrule, Manager Departament Mediu, Euroconstruct98 
Andrei Orban, Preşedinte, Environ  
 
Moderator: Ionut Georgescu, Preşedinte de Onoare, Asociaţia Planeta Verde 
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• Ionuţ Georgescu – Președinte Onorific Asociaţia Planeta Verde 
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• Milena Bedrule – Director pe Mediu Euro Construct Trading 98 

• Mihai Stefănescu – Intersemat SA 

• Mihaela Papazu – Director executiv Asociaţia Planeta Verde 

• Olivier de Clercq – Comisia Europeană pentru Mediu 

• Piotr Barczak – Manager de Proiect EEB (European Environmental 

Bureau) 

• Philipe Micheaux – Coordonator proiecte ACR+ (Association des cités 

et régions pour le recyclage et la gestion durable des Ressources) 

• Ramona Zavera – Coordonator proiecte și comunicare Asociaţia 

Planeta Verde 

• Vladko PANAYOTOV – Europarlamentar Bulgaria, Comisia pentru 

mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 

• Stela Nevona – Asistent al Profesorului Panayotov 

• Willian Neale – Membru al cabinetului Comisarului European pentru 

Mediu Janez Potocnik 
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