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Un “nou” concept de aproape…  50 de ani

˃ Într-un raport din 1976 , publicat în 1982, se schiţează „viziunea unei bucle economice (sau 
economiei circulare) și efectul său asupra creării de locuri de muncă, a competivității 
economice, a economisirii resurselor și a prevenirii risipei.

˃ «economia circulară » definește, în ultimă instanță, un model de gestiune a deşeurilor care a 
început cu obiective de eficientizare și se îndreaptă spre un nou orizont – ZeroWaste

˃ Pe baza unui raport (Creșterea internă: o viziune privind economia circulară pentru o Europă 
competitivă ) al fundaţiei Ellen MacArthur , Comisia Europeană declară în COM(2015) 614 
final Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară – că “măsurile
privind economia circulară se află în strânsă legătură cu priorități-cheie ale UE, printre care 
se numără ocuparea forței de muncă și creșterea, agenda în materie de investiții, 
combaterea schimbărilor climatice și energia, agenda socială și inovarea industrială, 
precum și cu eforturile depuse la nivel mondial în domeniul dezvoltării durabile.”

» 2 decembrie 2015, Comisia “a adoptat un pachet ambițios de măsuri privind economia
circulară pentru a stimula tranziția Europei către o economie circulară care va dinamiza
competitivitatea globală, va favoriza creșterea economică sustenabilă și va crea noi locuri de 
muncă





Pachetul contine propuneri de modificare pentru: 

- Directiva cadru deseuri, Directive 2008/98/EC on waste

- Directiva depozitarea deseurilor , Directive 1999/31/EC on the landfill of waste

- Directiva privind ambalajele si deseurile de ambalaje (Directive 94/62/EC on 
packaging and packaging waste), 

- Directiva privind vehiculele scoase din uz- Directives 2000/53/EC on end-of-life 
vehicles, 

- Directiva privind Directiva baterii si acumulatori si a deseurilor de B&ADirectives
2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators

- Directiva privind deseurile de echipamente electrice si electronice Directives 
2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment



Până în anul 2030;
propunerea inițială a COM

- ținta de reciclare pentru deșeurile municipale -65%

- reducere a nivelului de depozitare a deșeurilor - 10%,

- ținta de reciclare pentru deșeurile de ambalaje -75%



Hotararea nr. 3/2016 cu privire la Pachetul privind Economia Circulară, 

1. România susţine principalul obiectiv al Pachetului privind Economia
Circulară, acela de a stimula dezvoltarea de noi pieţe şi modele de afaceri
în scopul dezvoltării economiei şi al creării de noi locuri de muncă;

2. Tranziţia către o economie circulară va permite restructurarea economiei
şi îmbunătăţirea competitivităţii europene, prin reducerea consumului
de materii prime, utilizarea durabilă a resurselor şi valorizarea deşeurilor
prin transformarea lor în produse; 

3. Se apreciază că ţintele pentru reciclare şi pregătirea pentru reutilizare a 
deşeurilor municipale (la 60% în 2025 şi 65% în 2030) şi a deşeurilor de 
ambalaje, pentru reducerea depozitării deşeurilor municipale la maximum 
10% în 2030 vor rămâne în continuare o provocare, cu toate că pentru 
aceasta din urmă România este inclusă în grupul statelor membre care vor 
beneficia de derogări



Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Economia
Circulara

- Camera Deputaţilor salută consacrarea şi întărirea conceptului de economie
circulară şi a principiului urmăririi ţintei de "deşeuri zero" în politicile de mediu
ale Uniunii Europene

- Consideră că trecerea la o economie circulară completează Strategia Europa 
2020 privind utilizarea eficientă a resurselor pentru o creştere inteligentă. 
Progresul în atingerea obiectivului "deşeuri zero" se cere urmărit şi analizat
distinct, având în vedere că statele membre au puncte de plecare diferite şi
structuri economice diferite



In ceea ce priveşte deşeurile România, are de îndeplinit, 
următoarele obiective:

- să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a 
cantităţilor de deşeuri- rata de reciclare și compostare
este de 13,4% (2013) 

- să colecteze separat biodeşeurile în vederea compostării şi
fermentării acestora- partial realizat

- să reducă cantitatea de deșeuri biodegradabile la 
depozitare la 35% din cantitatea de deșeuri depozitată la 
nivelul anului 1995- 2016- derogare



- să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi
demolări;

- să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de 
ambalaje din total ambalaje introduse pe piaţa naţională; -
atins pe tipuri de materiale

- să atingă, anual, o cantitate colectată de 4 kilograme / 
an/locuitor de deşeuri electrice- neatins



Planul de măsuri pentru managementul eficient al deşeurilor și

promovarea economiei circulare

 Intocmirea PNGD si PNPGD (tintele cu termen 2025) avand in vedere atigerea

tintelor pe care Romania le are de indeplinit si pentru pregatirea pentru implemetarea

principiilor Economiei Circulare

 Crearea cadrului necesar pentru implementarea principiilor Economiei Circulare în

concordanță cu politica adoptată la nivel EU

 Implementarea unor măsuri de reducere și prevenire a generării de deșeuri

 Promovarea separării la sursă și a colectării separate din-ușă-în-ușă a deșeurilor

municipale

 Implementarea\ ajustarea unor instrumente economice

 taxa la depozitare

 Sistemul PAYT

 Sistemul depozit

 Taxa punga

 EPR

cu efortul tuturor factorilor implicati
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