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Bine ai venit

România are multe probleme, toate importante și pe care nu le putem
rezolva de pe o zi pe alta. În loc să ne oprim și să nu mai încercăm, în
Civic Labs ne propunem să încercăm mai bine. Îndrăznim să numim
inovație lucruri care nu par explicit legate de tehnologie, precum cercetarea
și validarea problemelor, dar care încă sunt prea rar întâlnite și fără de care
nu se mai poate continua. Ai în față un program care privește într-un mod
nou nevoile reale ale societății și care va atrage cu sine un mod mai bun de
a pune tehnologia la dispoziția instituțiilor publice și a societății civile, dar
și un mod mai bun de a face CSR.
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CIVIC LABS:

GENERATORUL
DE TEHNOLOGIE CIVICĂ
Tehnologia este, credem noi, unul dintre motoarele de schimbare
socială. Pentru a putea activa forța acestuia am creat Civic Labs,
instrumentul esențial pentru a produce această schimbare, strategic și
cu rezultate pe termen lung, în cinci arii cheie pentru România.

DE CE ESTE NEVOIE DE CIVIC LABS?
Pentru că majoritatea ONG-urilor și a instituțiilor statului nu au
capacitatea de a face cercetare și nici know-how-ul pentru a defini o
soluție tehnică optimă într-un timp scurt.
Pentru că succesul soluțiilor digitale este strict condiționat de modul
în care acestea sunt proiectate și, din păcate, niciunul dintre cei doi
actori din sectorul public nu are specialiștii necesari să o facă.
Pentru că România se confruntă cu lipsa capacității de evaluare a
nevoilor de digitalizare, de înțelegere a cauzelor acestor nevoi și de
concepere și proiectare de soluții funcționale.
Pentru că sunt prea multe momente în care se spune că nu știm de
unde să ne apucăm să schimbăm ceva sau că suntem prea mici sau
că sunt prea multe probleme ca să poți să produci o schimbare reală,
strategică.
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DE CE SĂ AM ÎNCREDERE ÎN CIVIC LABS?
Civic Labs funcționează pentru că este bazat pe colaborare. Încă de la
primele sale etape - de research și de identificare a problemelor unui
domeniu - aduce împreună toți stakeholderii implicați - experți,
instituții, companii, societate civilă - pentru a-i face parte din proces și
a-i cointeresa să contribuie și pentru a nu duplica eforturi.
Civic Labs funcționează pentru că oferă soluții la cheie:
Când o soluție este publicată pe platforma Civic Labs ea este
rezultatul unor luni de cercetare calitativă și cantitativă făcută de
oameni de research în zeci de interviuri în profunzime, cu seturi de
date analizate și măcinate în detaliu, cu prototipuri testate și validate
cu beneficiari și utilizatori reali.
Când un finanțator decide să adopte o soluție din Civic Labs, știe clar
care va fi rezultatul, cum trebuie să arate, cum trebuie să se
comporte și cum trebuie să producă un impact pozitiv.
Când implementarea unei soluții generate în Civic Labs este preluată
de un ONG sau de o instituție, aceștia din urmă au susținerea,
documentarea și suportul tehnic oferit de Code for Romania.
Civic Labs funcționează pentru că aduce inovație și în standardul de
lucru, nu doar un vocabular la modă:
Ajutăm societatea civilă și instituțiile publice să implementeze
proiecte digitale corecte, care să soluționeze probleme reale, care vin
însoțite de un ghid de implementare și de sprijin specializat pe
parcursul proiectului.
Ajutăm finanțatorii să investească în aceste proiecte digitale având
siguranța unei soluții bine gândite, cu indicatori de succes măsurabili,
cu sprijin în monitorizare și evaluare. În același timp îi ajutăm pe
finanțatori să evite posibilitatea de a plăti cât nu face sau de a se
trezi că, la anul, îi costă mai mult să repare sau să reconstruiască.
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CE GĂSEȘTI ÎN

CIVIC LABS:

SOLUŢII LA CHEIE
PROBLEME
VALIDATE
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TESTATE CU
UTILIZATORII
USER FLOWS &
USER STORIES

SPECIFICAȚII
TEHNICE
BUGET DE
DEVELOPMENT
TEHNIC
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CE URMEAZĂ DUPĂ

CIVIC LABS
FIECARE SOLUȚIE ARE NEVOIE DE
Una sau mai multe
organizații
non-profit sau
instituții care să
administreze
produsul

Unul sau mai mulți
finanțatori care să
acopere efortul de
dezvoltare tehnică și
punere în funcțiune a
soluției

Code for Romania dezvoltă pro-bono, cu sprijinul
comunității sale de voluntari, o parte dintre soluții, în
limita a șase produse dezvoltate concomitent.
Adopția oricărei soluții din Civic Labs vine cu câteva
obligații menite să asigure calitatea și
sustenabilitatea produselor:
un set clar de standarde de livrare a codului, a
căror respectare va fi verificată de echipa Code for
Romania,
livrarea codului în format open source în
repositoriul public Civic Labs în scopul reutilizării,
supravegherea dezvoltării tehnice de către echipa
Code for Romania.
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SOLUŢIILE SUNT LA
FIECARE DINTRE NOI

Echipa Civic Labs a petrecut peste 580 de ore de research pentru acest
raport. Peste trei luni petrecute în documente, în interviuri, pe teren, în
instituții publice și alături de experți din domeniu pentru a înțelege cum
putem contribui la o societate în care grija față de mediu nu este un ”To
Do” listat în secțiunea opțională de taskuri zilnice. Sute de ore doar
pentru a înțelege cum funcționează și alte sute pentru a proiecta soluții
pentru problemele și blocajele depistate. Cetățenii nu au în mod normal
la dispoziție aceste ore.
Urmând cercetării din anii 2020-2021 centrată pe reutilizare și
reducere, anul acesta ne-am concentrat atenția asupra proceselor de
reciclare. În paginile următoare vă invităm să găsiți o sinteză accesibilă
a sectorului reciclării, să înțelegeți unde sunt punctele nevralgice din
sistem și ce putem face pentru o planetă mai prietenoasă pentru
generația copiilor noștri. La final, ca întotdeauna, vă așteptăm cu soluții
pe care să le putem pune în practică împreună pentru sănătatea și
viitorul nostru.

Olivia Vereha
VP of Product
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580
ore de cercetare

25
probleme identificate

140
ore de incubare

8
soluții depistate

290
ore de prototipare
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DEFINIŢII

reciclare = procesul de transformare a deșeurilor în materie primă, cu
scopul de a fi transformate în alte produse.
colectare separată = depozitarea temporară a deșeurilor pe categorii, în
vederea reciclării. Se realizează la sursă, de generatorul de deșeuri (de ex:
de populație, acasă), înainte ca acestea să fie colectate.
fracție uscată = una dintre cele două categorii principale de deșeuri
colectate separat de localitățile din România, este partea reziduală din
gunoiul menajer, adică tot ce nu a fost colectat separat cu scopul reciclării.
fracție uscată = una dintre cele două categorii principale de deșeuri
colectate separat localitățile din România, este partea reciclabilă din
gunoiul menajer, adică tot ce a fost colectat separat de oameni cu scopul
reciclării (hârtie, metal, plastic, sticlă).
depozitarea deșeurilor = „aruncarea la groapă”, ultima opțiune în
sistemele moderne de gestiune a deșeurilor la care se recurge când nu
este posibilă reciclarea.
deșeuri municipale = deșeurile pe care oamenii le produc ca urmare a
traiului lor de zi cu zi. Se numesc municipale deoarece sunt gestionate de
autoritățile locale.
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bio-deșeuri = deșeuri biodegradabile provenite din activitatea de consum
a oamenilor, din grădini și parcuri, din birouri, instituții, restaurante, etc.
Constituie o parte semnificativă a deșeurilor municipale.
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) = totalitatea
infrastructurii, a operațiilor, dar și a operatorilor dintr-un județ implicați în
gestiunea deșeurilor la standardele Uniunii Europene.
economia liniară = modelul care se bazează pe extragerea resurselor,
transformarea lor în produse, și aruncarea acestora când nu mai servesc
scopului („take-make-dispose”).
economia circulară = un nou model de producție și consum în cadrul
căruia orice produs este menținut cât de mult se poate în economie prin
reducerea consumului, reparare, reutilizare în alte scopuri, și eventual
transformarea în alte materii prime prin reciclare.
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ACTORI
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INSTITUŢII EUROPENE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (CONSILIUL DE MINIȘTRI)
Consiliul Uniunii Europene reprezintă forumul de coordonare permanentă a
statelor membre UE. Consiliul are rolul de a negocia și adopta, de cele mai
multe ori împreună cu Parlamentul European, propunerile legislative
formulate de Comisia Europeană. Formațiunea de Mediu a Consiliului, la care
participă ministerul mediului sau un secretar de stat din fiecare stat membru,
este responsabilă pentru politica de mediu a UE. Un tip de act legislativ emis
de Consiliu (de multe ori împreună cu Parlamentul UE) este directiva, act care
stabilește obiective pe care toate statele membre trebuie să le atingă.
Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra modalităților de
îndeplinire a obiectivului stabilit. În domeniul deșeurilor, cea mai importantă
directivă, care stabilește abordarea generală și cadrul de lucru, este Directiva
2008/98/CE a Parlamentului și a Consiliului European. În afară de această
directivă cadru, Parlamentul European împreună cu Consiliul au emis mai
multe directive cu aplicabilitate specifică cum ar fi în domeniul deșeurilor de
echipamente electrice și electronice (DEEE), ambalajele și deșeurile de
ambalaje, dar și altele. Alte acte juridice europene cu caracter obligatoriu
emise de Consiliu și Parlament sunt regulamentele sau deciziile.

PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European este unul dintre cele trei corpuri legislative ale Uniunii
Europene. Împreună cu Consiliul Uniunii Europene (informal Consiliul de
Miniștri) adoptă legislația europeană. Este singura instituție europeană ai
cărei membri sunt aleși direct de cetățenii statelor membre. Parlamentul,
împreună cu Consiliul UE, emit acte legislative ca directive, regulamente sau
decizii, acte care au caracter obligatoriu pentru statele membre.
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COMISIA EUROPEANĂ
Comisia are rolul de a apăra interesele Uniunii Europene, inițiind propuneri de
acte legislative în baza direcțiilor stabilite de Consiliul European, dar și
asigurându-se de respectarea lor. De asemenea, Comisia execută politicile și
bugetul UE. Comisia este organizată în mai multe structuri administrative. În
mod asemănător ministerelor pe plan național, există structuri dedicate unor
politici publice distincte, numite Direcții Generale (DG), fiecare coordonată de
către un comisar.
Departamentul Comisiei care răspunde de deșeuri este Direcția Generală de
Mediu (DG ENV). Rolul principal al acestui departament este de a iniția
propuneri legislative pe mediu și de a monitoriza felul în care statele membre
pun în practică legislația europeană existentă. Atunci când statele nu-și
respectă obligațiile, Comisia poate demara proceduri legale împotriva
acestora, denumite proceduri de constatarea a neîndeplinirii obligațiilor de
stat membru, cunoscute și ca proceduri de infringement. Dacă statele nu iau
măsurile solicitate, Comisia le poate aduce în fața Curții de Justiție a Uniunii
Europene.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE (CJUE)
CJUE este curtea supremă în ceea ce privește aplicarea unitară a dreptului
Uniunii de către statele membre. Dacă Comisia Europeană constată
încălcarea dreptului Uniunii de către un stat membru, aceasta poate porni
procedura de infringement. Aceasta poate fi oprită dacă Comisia Europeană
constată că la nivel național s-au pus în mișcare mecanismele pentru
rezolvarea problemei semnalate. Dacă statele nu iau măsuri pentru
îndeplinirea obligațiilor, Comisia poate să deschidă un proces la CJUE. În 2021
Comisia a trimis România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru
netranspunerea uneia dintre directivele centrale pe mediu. Comisia a trimis
România înaintea CJUE de mai multe ori pe probleme de mediu, una din ele
fiind neînchiderea câtorva zeci de depozite neconforme de deșeuri care
poluează mediul și pun în pericol sănătatea oamenilor.
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AUTORITĂŢI PUBLICE
PARLAMENTUL
Fiind ales prin vot direct, Parlamentul reprezintă nemijlocit cetățenii țării.
Atribuția centrală a Parlamentului ține de procesul legislativ, adică de
redactarea, dezbaterea și respectiv adoptarea legilor. Parlamentul este
alcătuit din Senat și Camera Deputaților, o lege necesitând adoptarea în
plenul ambelor camere pentru a putea fi promulgată. Ordonanțele de urgență
emise de guvern trebuie să fie ulterior aprobate de parlament și
transformate în legi. În ceea ce privește gestiunea deșeurilor, direcția
reglementărilor este dată în mare parte de la nivelul european, iar
Parlamentul transpune directivele Uniunii în diferite legi organice. O parte
dintre aceste legi vizează deșeurile de ambalaje (Legea nr. 249/2015, Legea
nr. 31/2019), serviciul de salubrizare a localităților (Legea 101/2006) și
compostul (Legea nr. 181/2020 ).

GUVERNUL ROMÂNIEI
Guvernul formează puterea executivă alături de Președinte și conduce
administrația publică a țării. Este format dintr-o structură centrală în jurul
prim-ministrului, ministere, prefecturi și alte instituții direct subordonate.
Guvernul poate emite două tipuri de acte normative: hotărârile și
ordonanțele (simple sau de urgență). Hotărârile sunt cele care specifică în
detaliu cum ar trebui aplicată o anumită lege. Ordonanțele simple sunt emise
doar în cazuri speciale, precum vacanța parlamentară, și doar în anumite
domenii, stabilite de Parlament. În cazul în care se impun completări de
urgență ale legilor pentru care nu este timp de dezbatere în Parlament,
Guvernul emite ordonanțe de urgență. Ordonanțele de urgență trebuie să fie
ulterior aprobate de Parlament și transformate în legi.
Actualmente, actul normativ care reglementează cadrul general pentru
regimul deșeurilor este ordonanța de Urgență 92/2022.
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MINISTERUL MEDIULUI
Ministerul Mediului este autoritatea centrală decidentă și de control în
domeniul gestionării deșeurilor. Ministerul Mediului elaborează politica
națională în domeniul gestionării deșeurilor și coordonează și controlează
cum se desfășoară lucrurile în acest domeniu prin autorități sau instituții
publice aflate în subordine cum ar fi: Agenția Națională pentru Protecția
Mediului (ANPM), Garda Națională de Mediu (GNM), Administrația Fondului
pentru Mediu (AFM). Ministerul Mediului emite normele metodologice sau
normele de aplicare. Acestea sunt acte normative care dau exemple și care
detaliază pas cu pas modul în care o anume lege trebuie să fie aplicată.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI (ANPM)
ANPM este o instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului care
implementează legile și politicile de mediu la scara națională și locală. Are în
subordine 42 de agenții județene pentru protecția mediului care colectează,
validează și prelucrează datele și informațiile din domeniul gestionării
deșeurilor. Toți actorii care generează și gestionează deșeuri depun o serie de
rapoarte periodice către agențiile județene care sunt centralizate de ANPM.
Aceste raportări formează baza de la care ANPM raportează mai departe
informații și indicatorii care privesc România către Agenția Europeană de
Mediu, Eurostat și Comisia Europeană.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU (GNM)
Garda Națională de Mediu este o instituție specializată de inspecție și control
în domeniul mediului, aflată în subordinea Ministerului Mediului, care poate
sancționa sau suspenda activitatea unor actori dacă aceștia nu respectă
legislația în vigoare și astfel poluează și deteriorează mediul. Instituția este
condusă de un comisar general cu rang de Secretar de stat. Are în subordine
41 de comisariate județene, Comisariatul Municipiului București și
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Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. Garda Națională de Mediu
verifică modul de colectare al deșeurilor în întreaga țară și atingerea țintelor
de reciclare, controlează și sancționează autoritățile locale cât și firmele
pentru felul cum gestionează deșeurile și pentru raportările pe care le fac,
investighează și aplică sancțiuni celor care abandonează sau ard deșeuri.

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU (AFM)
Administrația Fondului pentru Mediu este o instituție în subordinea
Ministerului Mediului care gestionează Fondul pentru mediu - bugetul alocat
la nivelul țării pentru proiectele și programele de mediu. O parte importantă
din veniturile Fondului pentru Mediu sunt generate din diverse taxe și
contribuții achitate de societățile care introduc pe piața națională ambalaje
de desfacere și bunuri ambalate, generează sau gestionează diferite tipuri de
deșeuri.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU
SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE (ANRSC)
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice (ANRSC) este instituția publică care reglementează domeniul
utilităților publice. ANRSC stabilește regulamentul serviciului de salubrizare
și acordă licență operatorilor de salubrizare.

ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (ADI)
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare
înființate de unitățile administrativ-teritoriale, cu scopul realizării în comun a
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori furnizării în
comun a unor servicii publice. Principalul scop al ADI-urilor este de a atrage
fonduri pentru dezvoltarea proiectelor locale. ADI-urile pot asigura controlul,
conducerea sau coordonarea serviciului public de salubrizare a localităților, în
locul Autorităților Publice Locale, cum e cazul în multe județe din țară.
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AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE (APL)
Autoritățile publice locale sunt sunt formate din consiliile locale, ca entități
deliberative, și primăriile, ca entități executive. Ele dețin deșeurile municipale
și sunt responsabile pentru felul cum acestea sunt gestionate într-o
localitate. Ele trebuie să asigure colectarea separată pentru deșeurile
municipale și toate fluxurile speciale ca DEEE-uri, deșeuri de construcții.
Pentru hârtie, metal, plastic și sticlă trebuie să se asigure că 50% din ce
colectează este pregătit pentru reciclare, adică va ajunge la reciclator. În cazul
deșeurilor abandonate, dacă nu se cunoaște făptașul, autoritățile sunt
responsabile de curățarea zonei și gestionarea corectă a acestor deșeuri.
Autoritățile deleagă de regulă aceste responsabilități unei firme de
salubritate, dar trebuie să se asigure că aceasta își îndeplinește sarcinile. În
multe județe autoritățile au aderat la o Asociație de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) ca să implementeze la comun împreună cu celelalte
primării din județ un Sistem de Management Integrat al deșeurilor. În aceste
cazuri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va prelua responsabilitatea
pentru gestionarea deșeurilor municipale.

CONSILIUL LOCAL
Consiliul Local organizează serviciul de salubrizare al localității și decide
atribuirea lui unui operator. Elaborează regulamentul serviciului de
salubrizare, decide orice investiție de modernizare a infrastructurii, mediază
conflictele contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de
salubrizare și poate sancționa operatorul, dacă nu operează la parametrii de
eficiență și calitate promiși.

CONSILIUL JUDEȚEAN
Consiliul Județean coordonează activitatea consiliilor locale de la nivelul unui
județ, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul
Județean redactează Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) și
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acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în implementarea
acestuia. Tot Consiliul Județean gestionează sistemele de management
integrat al deșeurilor (SMID) și este proprietar al infrastructurii SMID.

ACTORI PRIVAŢI
FIRMELE CARE INTRODUC PE PIAȚĂ AMBALAJE
Firmele care introduc pe piață ambalaje sunt toți producătorii de bunuri
ambalate sau cei care importă și distribuie primii aceste produse ambalate.
De la marile firme producătoare până la un producător micuț, ca o cofetărie,
toate sunt considerate responsabile pentru cantitatea de ambalaj care
ajunge pe piață prin produsele lor, iar statul le obligă să recupereze un
procent semnificativ (de ex. 60% la hârtie/carton) de material de același tip cu
cel care care a ajuns pe piață prin produsele lor.

ORGANIZAȚII CARE IMPLEMENTEAZĂ OBLIGAȚII PRIVIND
RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI (OIREP)
OIREP-urile au un rol de intermediar în procesul reciclării. Ele percep de la
organizațiile care pun ambalaje pe piață niște tarife și co-finanțează actorii
din sistemul de colectare și reciclare pentru ca procesul să fie rentabil pentru
aceștia din urmă. Astfel, în acest moment există 16 Organizații care
Implementează Obligații privind Răspunderea Extinsă a Producătorului.
La ele se face referire prin acronimul OIREP, majoritatea având în acționariat
importanți producători sau distribuitori de pe piața națională.

ORGANIZAȚII COLECTIVE PENTRU
TRANSFERUL DE RESPONSABILITATE (OTR)
Producătorii și distribuitorii care introduc pe piață echipamente electrice și
electronice, baterii și acumulatori, anvelope uzate au obligația de a recupera
și trimite spre reciclare un anumit procent din deșeurile generate de acestea
17
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(de ex. 65% în cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice).
Această recuperare se poate face fie în regim individual, utilizând propriile
resurse, fie prin transferarea acestor responsabilități, către un operator
economic constituit legal și autorizat în acest scop de către Ministerul
Mediului. Într-o manieră similară recuperării ambalajelor, în prezent, în
România sunt licențiate mai multe organizații colective pentru transferul de
responsabilitate (OTR-uri) în domeniile deșeurilor de echipamente electrice și
electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, a anvelopelor uzate.

OPERATORII DE SALUBRITATE
Pentru a presta astfel de servicii de interes public, firmele de salubritate
trebuie să fie licențiate de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea
Serviciilor Comunitare (ANRSC) în acest scop. Utilizator al serviciilor de
salubrizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, care beneficiază pe
bază de contract de serviciile operatorului. Principalele categorii de utilizatori
sunt: a) casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari; b) agenți
economici; c) instituții publice. Toți utilizatorii au dreptul să acceseze serviciile
de salubrizare cât și informațiile publice cu privire la serviciile de salubrizare.

COLECTORII DE DEȘEURI
Colectorii de deșeuri sunt firme autorizate în acest sens de Ministerul
Mediului prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului care strâng
deșeurile reciclabile sau periculoase, în principal de la agenții economici, și le
transportă la instalațiile de tratare.

OPERATORII DE TRATARE A DEȘEURILOR
Operatorii de tratare a deșeurilor sunt firme licențiate în acest sens de
Ministerul Mediului care gestionează facilitățile de tratare a deșeurilor:
instalațiile de sortare, instalații de compostare, instalații de tratare
mecano-biologică, operatorii depozitelor de deșeuri, dar și firmele
reciclatoare.
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RECICLATORI
Reciclatorii sunt agenții economici care au ca obiect de activitate procesul de
reciclare. Reciclarea este orice operațiune de valorificare prin care deșeurile
sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini
funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor
organice, dar nu include valorificarea energetică.

CETĂȚENII
Cetățenii sunt principalii generatori de deșeuri municipale, iar deciziile lor de
consum și eliminare a produselor au un impact extrem de important asupra
felului în care deșeurile sunt gestionate la sfârșitul ciclului lor de viață.
Cetățenii au obligația să asigure colectarea separată a deșeurilor pe care
le-au generat. În schimb, ei au dreptul să beneficieze de tarif diferențiat,
stimulativ pentru colectarea selectivă, dar și să primească informații privind
activitatea de colectare a deșeurilor municipale, despre deciziile luate de
autoritățile locale în legătură cu acest serviciu.

ORGANIZAŢII
NEGUVERNAMENTALE
FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ (FADI)
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) reunește toate
asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) din domeniul deșeurilor, fiind
constituită în scopul cooperării și dezvoltării instituționale în domeniul
deșeurilor în România. FADI este un forum de dialog pentru toate asociațiile
intercomunitare, unde se face schimb de informații și de bune practici, dar și
o voce singulară pentru avansarea intereselor asociației.
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ASOCIAȚIA OIREP AMBALAJE
OIREP Ambalaje este asociația care reprezintă OIREP-urile în raport cu
autoritățile române și ale Uniunii Europene, dar și în relația cu alte entități, în
domeniul protecției mediului și managementului deșeurilor de ambalaje.

VIITOR PLUS
Asociația Viitor Plus este o organizație care desfășoară activități dedicate
conceptului de dezvoltare durabilă: programe de educație pentru mediu,
antreprenoriat social, împăduriri, reutilizare și reciclare. Unul din proiectele
cele mai vizibile care promovează reciclarea este „Harta Reciclării”, o
platformă națională care cartografiază punctele de colectare selectivă a
deșeurilor reciclabile din România și în care utilizatorii pot să contribuie la
adăugarea de noi puncte. Un program educațional de mediu care implică
elevii de liceu este „Eco Provocarea”, care presupune resurse educaționale
pentru profesori dar și un concurs la nivel național în care sunt implicați elevii.
„Recicleta” este o inițiativă de economie socială prin care se colectează
cantități medii de materiale reciclabile cu cargo-triciclete și o mașină
electrică. Reciclăm în București este un program de informare asupra
modalităților de pregătire pentru reciclare și a punctelor de colectare
selectivă din cele 6 sectoare ale Bucureștiului.

LET’S DO IT, ROMANIA!
Let’s do it, Romania! face parte din comunitatea „Let’s do it, World!”. Din
2009, organizează zile de curățenie la nivel național la care au participat până
la 300.000 de voluntari într-o singură zi. Totodată, au pus la dispoziția
publicului aplicația Trash Out prin care se pot semnala deșeurile abandonate
în natură. Voluntarii Let’s do it! trimit mai departe aceste sesizări la
autoritățile locale pe a cărei rază se găsește zona de deșeuri (care au și
obligația să curețe zona) și urmăresc dacă acestea au dat curs sesizării. Ei
organizează și competiții naționale de mediu la nivelul școlilor și sesiuni de
formare a profesorilor în probleme de mediu. În parteneriat cu Teach for
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Romania au organizat campanii de colectare a hainelor, jucăriilor, rechizitelor,
mobilierului și a altor obiecte ce pot fi refolosite (donate de companii,
angajați, instituții publice), care sunt donate școlilor din medii defavorizate.

ACT FOR TOMORROW
Act For Tomorrow este o asociație de mediu, voluntariat si sustenabilitate,
care dezvoltă programe și proiecte de educație ecologică, colectare si
reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, dezvoltare comunitară.
Printre proiectele organizației se numără „Schimbă PET-ul cu biletul”,
dezvoltat împreună cu Kaufland România, în cadrul căreia locuitorii din mai
multe orașe din țară pot circula cu transportul public plătind la schimb cu
PET-uri și doze de aluminiu. În 2021 asociația a atras atenția asupra
prezenței microplasticului în apele din România prin realizarea unui studiu
care a arătat niveluri detectabile de particule în toate râurile din țară. Acestea
reprezintă unul din efectele nocive ale eliminării necontrolate a deșeurilor în
natură, deșeuri care odată cu ploile ajung în râuri.

MAI MULT VERDE
Asociația Mai Mult Verde desfășoară proiecte de împădurire, protecția
biodiversității, educație de mediu, transport alternativ, prevenirea risipei
alimentare și combaterea poluării cu plastic a apelor.
Asociația susține formarea grupurilor de inițiativă locală și promovează
implicarea comunităților în identificarea și ameliorarea problemelor de mediu
cu care se confruntă acestea. Un proiect important al asociației e legat de
comunitățile de pe malul Dunării, unde asociația a activat grupuri locale cu
care s-au realizat acțiuni de curățare a Dunării de plastic, proiecte de
amenajări ale malului, cât și acțiuni de conștientizare. Asociația folosește
filme documentar pentru campanii de informare și conștientizare,
organizând proiecții în multe localități din țară.
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CETĂŢENII ȘI DEȘEURILE
Domeniul deșeurilor este unul foarte larg, existând deșeuri rezultate din
toate tipurile de activități umane: din activitatea de exploatare, cum ar fi cele
miniere, agricultură, pescuit, din producție sau prelucrare sau deșeuri
rezultate din consum. În acest raport am ales să vorbim în linii mari despre
cea mai importantă categorie a deșeurilor rezultate din consum, deșeurile
care ne implică pe noi, cetățenii, în activitățile noastre de zi cu zi. Acestea se
numesc deșeuri municipale pentru că ele sunt administrate de autoritățile
locale. Deșeurile municipale se referă la tot ce intră în coșul nostru de gunoi
de zi cu zi, dar și la alte tipuri de lucruri de care vrem să scăpăm:
echipamente electrice și electronice vechi, mobilă veche, obiecte de tot felul,
molozul de la o renovare, medicamente expirate.
Gestionarea deșeurilor municipale este extrem de complexă pentru că noi,
generatorii, suntem mici și mulți, iar tratarea corectă a deșeurilor depinde de
existența unui sistem foarte bine pus la punct care nu ține de voința unei
singure localității, ci de legile și direcțiile care vin de la nivel central și de o
bună coordonare pe plan județean pentru realizarea unei infrastructuri
comune care nu are sens decât la nivel regional.
În elaborarea acestui raport, am petrecut multe ore de cercetare studiind
legislația din domeniu, am participat la dezbateri, am consultat rapoarte și
documente strategice în gestiunea deșeurilor (planul național și cele
județene) și am avut avut interviuri cu reprezentanți ai autorităților centrale
și locale, cu reprezentanți ai OIREP-urilor și ai organizațiilor
neguvernamentale. Problemele găsite au fost dezbătute în cadrul mai multor
sesiuni de ideație și incubare în care am ajuns la o serie de soluții digitaleinstrumente care, în mâinile potrivite, reprezintă un răspuns la o parte dintre
aceste probleme.
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DEȘEURILE MUNICIPALE
Deșeurile municipale cuprind atât deșeurile din gospodării, generate de
populație, cât și deșeurile provenite din alte surse (cum ar fi firme, instituții
publice sau deșeuri stradale dacă rezultă din activitatea de consum a
oamenilor) care au aceeași structură ca deșeurile provenite din gospodării. În
România, deșeurile municipalele sunt compuse în proporție de aproximativ
70% de deșeuri menajere de la populație, 20% de deșeuri similare celor
menajere care provin din instituțiile publice și de la firme și 10% deșeuri din
servicii publice (parcuri și gradini, deșeuri stradale).
Deșeurile menajere generate de populație sunt de obicei compuse din resturi
de mâncare, ambalaje și alte tipuri de deșeuri produse într-o gospodărie. Deși
sunt numite „municipale", acestea includ atât deșeurile generate în zona
urbană cât și în cea rurală. În această categorie mai intra și o serie de fluxuri
speciale atunci când nu sunt preluate de un sistem dedicat. Aici ne referim de
deșeurile de electrice și electronice (becuri, baterii, lampi, frigidere), deșeuri
din lucrări de construcții și demolări, deșeuri de medicamente, mobilă veche.
Conform cifrelor oficiale, deșeurile municipale reprezintă din punct de vedere
cantitativ între 10% din totalul de deșeuri generate la nivelul Uniunii
Europene, și aproximativ 25% din cele generate în România. În ciuda acestui
procent scăzut, ele au un rol politic foarte important. Vizibilitatea lor și faptul
că provin din obiceiurile de consum ale oamenilor fac din felul cum sunt
gestionate un criteriu important de evaluare a performanței autorităților
locale și centrale și, ca urmare, o temă care este intens exploatată electoral.
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UE VS ROMÂNIA, O PRIVIRE GENERALĂ
La baza politicii Uniunii Europene de gestionare a deșeurilor a stat timp de
mai multe decenii ideea de „ierarhie a deșeurilor“. Ierarhia deșeurilor
reprezintă o ierarhie a priorităților în politicile publice și legile legate de
deșeuri: cea mai importantă măsură este prevenirea sau reducerea
deșeurilor, urmată de reutilizare, apoi valorificarea deșeurilor prin reciclare.
Dacă reciclarea nu este posibilă, se încurajează incinerarea cu degajare de
energie și apoi, ca ultimă opțiune, depozitarea sau „aruncarea la groapă”.

În ultimul deceniu, conceptul de „ierarhie a deșeurilor” a fost completat de cel
al „economiei circulare”. În cadrul economiei circulare, valoarea produselor, a
materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp
posibil, iar generarea deșeurilor este redusă la minim.

24

CODE4.RO/PUTEM

În ton cu aceste principii, valorile medii la nivel UE ilustrează o tendință bine
conturată de reducere a cantităților depozitate, în favoarea reciclării și a
incinerării deșeurilor cu degajare de energie. Conform datelor de la Eurostat,
între 2000 și 2020, proporția medie de deșeuri reciclate a urcat de la 27.3% la
48.7%, iar procentul depozitării a scăzut de la 51% la 25%. Câteva țări cum ar fi
Germania sau Olanda, au reușit să reducă depozitarea la aproape 0%.
Din păcate, în aceste tendințe îmbucurătoare nu se încadrează și România.
Până în 2007 când a intrat în Uniunea Europeană, țara noastră a tratat
exclusiv deșeurile prin depozitarea lor în gropi neconforme care poluau
mediul și solul. Ulterior aderării, România și-a asumat tranziția spre metode
moderne axate pe ierarhia deșeurilor. Cu toate acestea, în ultimii zece ani
rata reciclării a rămas aproape constantă, oscilând între 10% și 14% (13,7% în
2020), iar depozitarea, deși s-a mutat în depozite ecologice, a rămas metoda
predominantă de gestiune a deșeurilor, peste 70% (75% în 2020) din deșeuri
municipale având anual ca destinație finală groapa de gunoi.

GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE
Gestionarea deșeurilor municipale este în responsabilitatea autorităților
locale, și acestea sunt de regulă delegate operatorilor de salubrizare care
deservesc o întreagă localitate. Pentru a trata deșeurile la aceste standarde
impuse de Uniune Europeană este nevoie de o infrastructură modernă de
colectare, de tratare, valorificare și eliminare a acestora. Totalitatea
infrastructurii, a operatorilor și a proceselor de prelucrare a deșeurilor dintr-o
zonă geografică (județ, în România), care asigură gestionarea acestora
conform normelor europene poartă numele de Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor (SMID). Acestea cuprind sisteme de colectare, de
transport, de sortare, de balotare, de compost, de depozitare. Majoritatea
județelor din țară au construit sau sunt în procesul de construire a acestei
infrastructuri cu ajutorul fondurilor europene.
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Ce presupune un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID):

Colectare separată: deșeurile reciclabile sunt
colectate separat de către cetățeni în
containere dedicate pentru fiecare tip de deșeu.
Ridicare și transport: deșeurile sunt ridicate
de către operatorii de salubrizare în
mașini utilitare și transportat către facilitățile
de sortare, tratare sau depozite.
E important ca diferitele materiale să nu fie
amestecate la transport și nici presate.

Sortare: deșeurile colectate selectiv sunt
sortate pe categorii manual sau în mod
automatizat în stații de sortare.

Balotare: ca să nu ocupe mult loc la transport și
depozitare, deșeurile sortate sunt compactate
în baloți cu ajutorul preselor de balotare.

Tratare mecano-biologică: deșeurile colectate
în amestec se pot sorta prin operații mecanice
automatizate de separare, mărunțire,
omogenizare, uscare în stațiile de tratare
mecano-biologică. Tot aici deșeul
bio-degradabil se supune unor brocese aerobe
și/sau anaerobe.
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Compostarea este procesul prin care deșeurile
biodegradabile compostabile trec printr-un
proces de descompunere în prezența oxigenului
din care rezultă compostul, folosit ca
îngrășământ. Compostarea are loc
în instalațiile de compostare.
Digestia anaerobă: descompunerea în absența
oxigenului a materiei organice, este folosită
pentru a transforma biodeșeurile de origine
animală în biogaz. Acest proces are loc în
instalațiile de digestie anaerobă.
Coincinerarea: arderea deșeurilor în fabricile de
ciment. Această metodă este folosită pentru
eliminarea deșeurilor periculoase, dar și a altor
deșeuri care nu pot fi reciclate.
Concasarea: descompunerea în componente
mai mici a deșeurilor din construcții și demolări
pentru a fi folosite la construcția de drumuri
sau la aducerea la nivel a terenurilor.
Concasarea se realizează în instalațiile de
concasare.
Depozitarea: deșeurile care nu mai pot fi
valorificate în niciun mod sunt „aruncate la
groapă”, numită depozit ecologic într-un sistem
SMID - o groapă construită, impermeabilă față
de sol care se sigilează atunci când este plină
pentru a nu polua mediul.
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PRINCIPII DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
Un principiu central în politica de gestionare a deșeurilor de la nivel european
este „Poluatorul plătește”. Cetățenii, dar și toți actorii care generează
deșeuri, trebuie să suporte costurile gestionării lor. Ca să se încurajeze un
comportament responsabil față de deșeuri, serviciul public de gestionare al
acestora nu este un serviciu gratuit al municipalității.
„Plătești pentru cât arunci” este un alt principiu care-l completează pe
primul și exersează și mai mult responsabilitatea „poluatorului”. De regulă
acest principiu implică taxarea pe tip de deșeu și cantitatea produsă. Așa că
pentru a stimula colectarea separată, deșeurile reciclabile se ridică de regulă
gratis sau contra unui cost mai mic în timp ce deșeurile menajere colectate la
grămadă, sunt taxate mai mult. Recent, acest principiu a început să fie
implementat în diferite forme și în România.

DEȘEURILE DE AMBALAJE
O parte din deșeurile pe care le producem sunt ambalajele produselor pe care
le-am folosit. Prin lume circulă în orice moment o cantitate impresionantă de
ambalaje care protejează produsele de consum, materiile prime sau ajută la
transportul acestora. O parte semnificativă ajunge la noi, cetățenii, în calitate
de consumator final, iar restul se învârte în logistica proceselor de producție
și transport. În România, aproximativ 60% din totalul ambalajelor ajung în
pubelele oamenilor, iar acestea se vor regăsi în fluxul de deșeuri municipale.
Restul de 40% sunt ambalajele folosite în industrie, în transportul mărfurilor
între agenții economici.

Deșeuri
municipale
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Aplicând principiul „poluatorul plătește”, responsabilul moral pentru deșeurile
de ambalaje este considerat producătorul. În principiu, el poate încă din faza
de design să facă ambalajul cât mai minimal și prietenos cu mediul. În
Uniunea Europeană principiul „poluatorul plătește” aplicat producătorilor
este implementat printr-o schemă practică numită Răspunderea Extinsă a
Producătorului. Conform directivelor Uniunii Europene transpuse în legislația
națională (OUG 91/2021), astăzi 60% din ambalajele puse pe piață trebuie
reciclate de producători, procent care trebuie să urce progresiv la 70% până în
2030. Pentru că e dificil de recuperat exact ambalajul vândut, este suficient
ca producătorul să recupereze și să trimită spre reciclare o anumită cantitate
din materialul de același tip cu cel pe care le-a pus pe piață la ambalare (de
exemplu dacă produsele sale au fost ambalate în carton trebuie să se asigure
că o anumită masă de ambalaje de carton ajung la reciclare în numele său).
În scopul acesta, firmele care pun pe piață ambalaje și produse ambalate
încheie un contract cu o firmă cu un statut special primit de la Ministerul
Mediului, numită Organizație care Implementează Răspunderea Extinsă a
Producătorului (OIREP). OIREP-urile au un rol de intermediar în procesul
reciclării. Ele percep o taxă de la aceste firme și plătesc mai departe firmele
de colectare și reciclare pentru ca ceea ce reciclează să se facă în numele
clientului lor, proces pe care-l vom detalia mai jos. În România există în acest
moment 14 OIREP-uri.
Prin OIREP-uri, firmele care pun pe piață ambalaje trebuie să recupereze
deșeurile de ambalaje atât din deșeurile aruncate de oameni (deci din
deșeurile municipale) cât și din ambalaje folosite de firme în procesul de
producție sau transport. Ambalajele aruncate de populatie din gospodarii se
preiau de operatorii de salubritate, în timp ce ambalajele folosite de firme în
activitatea lor se preiau de firme colectoare. OIREP-ul achiziționează prin
plățile către colectori sau autorități locale „un dosar de trasabilitate”, adică
dreptul ca numele clientului său (firma care a vândut produse ambalate) să
apară pe toate documentele justificative care însoțesc traseul acelor deșeuri
de la preluare până când ajung la poarta reciclatorului.
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Firmele care vând produse ambalate au o țintă de reciclare impusă de
autorități, care în anul 2022 este de 60% din cantitatea de ambalaj care a
ajuns pe piață. Dacă aceste firme nu reușesc să trimită spre reciclare numărul
de kilograme corespunzător țintei, vor plăti către AFM o taxă per kg pentru
diferența dintre cât trebuiau să recicleze și cât au reciclat. Deoarece costul pe
kg al finanțării reciclării prin OIREP-uri este semnificativ mai mic decât ce ar
trebui plătit statului, acest mecanism pare să funcționeze destul de bine și
recuperarea ambalajelor este de altfel un domeniu în care România a atins
țintele impuse de Uniunea Europeană, cu performanțe peste medie, conform
cu datele raportate la nivel național.
Trebuie notat aici că în majoritatea cazurilor colectarea și reciclarea nu sunt
rentabile fără acest „ajutor” de la OIREP-uri. Ceea ce se recuperează prin
colectarea separată nu are o valoare de piață destul de mare ca să facă
colectarea și reciclarea acestor deșeuri rentabilă în sine.

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE
ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt o
componentă a deșeurilor municipale care merită o atenție specială
deoarece conțin substanțe dăunătoare mediului cât și oamenilor.
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Gestionate necorespunzător sau abandonate ilegal pot constitui un
adevărat hazard. Totodată, echipamentele electrice și electronice conțin
compuși valoroși și metale rare neregenerabile, iar nevalorificarea acestora
constituie o adevărată risipă de resurse naturale. În ultima vreme, au
început să fie tot mai multe crize de aprovizionare în procesul de producție
al echipamentelor noi.
Principalul act legislativ care reglementează regimul DEEE-urilor este OUG
5/2005. Conform acestuia, preluarea DEEE provenite de la gospodării se
realizează în trei moduri: prin autoritățile locale, prin distribuitorii de
echipamente electrice și electronice în campanii de buy back sau prin
Organizații de Transfer de Responsabilitate (OTR-uri) care acționează în
numele producătorilor. Schema de Răspundere Extinsă a Producătorului se
aplică așadar și în cazul DEEE-urilor. În momentul de față producătorii și
distribuitorii au obligația să recupereze și să trimită spre reciclare 65% din
cantitatea de DEEE-uri pe care o pun pe piață. Potrivit legii nr. 215/2001,
autoritățile locale au și obligația să asigure cel puțin un centru de colectare
DEEE-uri la 50.000 de locuitori.

DEȘEURILE DIN CONSTRUCŢII
ȘI DEMOLĂRI (DCD)
Deșeurile din construcții și demolări (DCD) reprezintă o treime din deșeurile
generate în Uniunea Europeană și sunt compuse din betoane, cărămizi,
materiale plastice, metale, lemn, pietre, moloz. Deși aceste deșeuri ar trebui
să reprezinte un flux distinct, în România o mare parte din deșeurile din
construcții și demolări colectate sunt tratate ca deșeuri municipale și iau
calea gropii de gunoi. Aceste deșeuri sunt cel mai adesea inerte și
nebiodegradabile, grele, voluminoase și suprasolicită gropile de gunoi.
Potrivit Legii 101/2006, activitatea de colectare a deșeurilor din construcții și
demolari (DCD) face parte din activitate de salubrizare. Conform unor
prevederi recente, cei care au lucrări mai substanțiale pentru care au nevoie
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de o autorizație de construcție/ desființare (cum ar fi construcția unei case, a
unui bloc) trebuie să facă un plan de gestionare a deșeurilor și să specifice
cum vor recicla minim 70% din deșeurile rezultate. Cei care au lucrări mai mici,
cum ar fi o renovare care nu necesită autorizație trebuie să contacteze
serviciul de salubrizare pentru ridicarea deșeurilor contra cost.

BIODEȘEURILE
O mare parte din deșeurile municipale sunt biodeșeuri, deșeuri organice care
se descompun sub acțiunea unor factori biologici. O parte din deșeurile
bio-degradabile cum ar fi resturile de fructe, legume, zațul de cafea frunzele
uscate se pot composta pentru obținerea fertilizatorilor. Deșeurile
biodegradabile de de origine animală cum ar fi resturile de carne, ouă, lactate
nu sunt compostabile și sunt valorificate prin digestia anaerobă pentru
producerea biogazului. În România aproximativ jumătate din deșeurile
municipale sunt deșeuri biodegradabile, iar valorificarea acestora este cheie
pentru creșterea gradului de reciclare și reducerea aruncării la groapă. Din
procentul de reciclare de 14% raportat de România către Eurostat în 2020, 5%
reprezintă compostarea și digestia anaerobă.
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PROBLEME LEGATE DE
EDUCAȚIE ȘI INFORMARE
INFORMAREA POPULAȚIEI ÎN LEGĂTURĂ CU GESTIUNEA
ȘI IMPACTUL DEȘEURILOR ESTE REDUSĂ
În România există o preocupare redusă pentru felul cum deșeurile sunt
gestionate și impactul lor asupra mediului. Este comun ca oamenii să
asocieze gestiunea lor, în mod superficial, doar cu ideea de „curățenie”.
Așteptarea multora este ca „gunoiul” să fie „ridicat”, la timp și contra unui
cost cât mai mic. Pentru un segment mare al populației nu există un interes
pentru ce se întâmplă mai departe cu deșeurile, iar reperele de cost, date de
sumele practicate până acum (undeva la 10 RON/lună/cetățean), sunt
insuficiente pentru o gestionare responsabilă a deșeurilor la standardele
europene asumate de România.
Pe lângă fracția uscată de reciclabile și deșeul biodegradabil, deșeurile
generate de populație se împart pe mai multe fluxuri care necesită o
abordare specială atât în colectare cât și în valorificare. Deșeuri de
echipamente electrice și electronice (inclusiv becuri și baterii), de exemplu,
sunt o sursă valoroasă de materiale, și sunt foarte periculoase pentru mediu
dacă sunt abandonate necontrolat. Deșeurile rezultate din demolări și
construcții au și ele un potențial mare de valorificare și încarcă atât ca volum,
cât și ca greutate capacitatea limitată a gropilor de gunoi ecologice. Deșeurile
periculoase (medicamente, vopsele, solvenți, insecticide) nu ar trebui nici ele
să ajungă la groapa de gunoi, ci ar trebui arse, de regulă în incineratoare
speciale.
În mod ideal, tratarea diferențiată a diferitelor categorii de deșeuri în vederea
valorificarii poate face ca procentul de deșeuri reciclabile care ajung la groapă
să fie foarte mic. În România tipologia deșeurilor rezultate dintr-o
gospodărie, potențialul lor de valorificare dar și impactul lor asupra mediului
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sunt puțin înțelese, acesta fiind un motiv important pentru care o proporție
considerabilă din deșeurile reciclabile din plastic, sticlă, carton, metal sau din
cele care se încadrează în fluxuri speciale cum ar fi DEEE-urile sunt colectate
la grămadă și iau calea depozitării la groapa de gunoi sau sunt abandonate
necontrolat.

OAMENII NU CUNOSC REGULILE DE PREGĂTIRE
ȘI DE SEPARARE A DEȘEURILOR RECICLABILE
Indiferent de modul cum e organizat serviciul de salubrizare într-o localitate,
există niște principii generale de separare a deșeurilor în funcție de
potențialul lor de valorificare și de necesitatea unor metode sigure de
eliminare. Sortarea corectă la locul de generare este cheie în valorificarea
tuturor tipurilor de deșeuri reciclabile.
Astfel, deșeurile reciclabile uscate (hârtie și carton, plastic, metal, sticlă) au
un potențial mare de valorificare și trebuie separate de gunoiul menajer care
nu se poate recicla. Ele încarcă ca volum gropile de gunoi și au un timp lung
de degradare. Pentru mulți oameni nu este clar dacă și cum se încadrează
ambalajele diferitelor produse pe care le folosesc într-una din categoriile
reciclabile (exemple de întrebări comune: „E cutia de pizza reciclabilă sau nu?
Dar paharul de iaurt? Acesta trebuie sau nu spălat?”). Este puțin cunoscut
faptul că deșeurile reciclabile ar trebui curățate înainte de aruncare, deoarece
contaminarea cu alimente și alte substanțe crește mult costul reciclării lor.
În ceea ce privește deșeurile biodegradabile, un impediment major în
valorificarea acestora este contaminarea acestora cu plastic prin aruncarea
la grămadă. În același timp, contaminarea deșeurilor din plastic sau a
celorlalte tipuri de deșeuri reciclabile cu deșeuri biodegradabile este la rândul
ei un obstacol în valorificarea deșeurilor reciclabile uscate.
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OAMENII NU ȘTIU CUM ESTE ORGANIZAT SISTEMUL
DE COLECTARE A DIVERSELOR FLUXURI DE DEȘEURI
LA NIVELUL LOCALITĂȚII LOR
Pe lângă regulile generale de colectare separată și pregătire pentru reciclare,
de foarte multe ori oamenii nu știu cum este organizat serviciul de
salubritate în localitatea lor. Mulți nu știu zilele și intervalele orare în care un
tip de fracție ar trebui să fie ridicată de pe strada lor. Aceste informații i-ar
ajuta să se organizeze mai bine, să urmărească dacă serviciul este prestat
conform contractului, dar și să facă reclamații atunci când există abateri. În
locurile unde colectarea nu se face la sursă, ci în puncte comune de colectare,
mulți oameni nu știu unde sunt amplasate aceste puncte și care sunt regulile
de depozitare în acel loc. Inițiativa ONG-ului de mediu ViitorPlus, platforma
Harta Reciclării, adresează parțial acest gol de informație prin cartarea de tip
crowdsourcing a punctelor fixe de colectare selectivă din țară.
Pentru fluxurile speciale cum ar fi DEEE-urile sau obiectele voluminoase,
operatorii de salubritate pot organiza zile speciale de colectare din
ușă-în-ușă, sau pot amenaja temporar sau permanent locuri fixe pentru
aportul voluntar al acestor deșeuri. De exemplu, pentru deșeurile
voluminoase (cum ar fi mobilă veche, saltele) pot exista campanii de
colectare câteva zile pe an sau centre permanente unde se pot aduce de
proprietari. Pentru deșeurile din construcții și demolări (de ex., saci de moloz
rezultați din renovarea unui apartament) operatorul de salubritate pune de
regulă la dispoziție contra cost saci pre cumpărați sau containere speciale
care trebuie comandate în prealabil.
Un mod în care această lipsă de informare cu privire la felul cum e organizată
preluarea diferitelor fluxuri de deșeuri a fost adresată este aplicația Info
Deșeuri folosită în sectorul 6 din București și în localitatea Otopeni de firma
de salubritate Urban SA. Aplicația conține harta cu punctele de colectare pe
fiecare tip de deșeu, programele de colectare pe străzi, zile și tip de deșeu,
ghidul de colectare separată cu toate fracțiile (ce se colectează, cum se
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colectează și cum se predau) iar utilizatorii sunt notificați înaintea fiecărei
colectări de la adresa lor. Aplicații similare sunt folosite și în alte țări. De
exemplu, în Belgia aplicația folosită se numește Recycle!.

LIPSA DE ÎNCREDERE ÎN OPERATORII DE SALUBRITATE
ȘI AUTORITĂȚI ÎN LEGĂTURĂ CU RECICLAREA
În foarte multe locuri intrarea în vigoare a obligației populației de a colecta
separat nu s-a sincronizat cu capacitatea autorităților și a operatorilor de
salubritate de a prelua corect deșeurile și de a le pregăti pentru reciclare. O
serie de motive printre care slaba organizare, lipsa infrastructurii necesare
dar și lipsa sancțiunilor au făcut ca într-adevăr, efortul cetățenilor să fie de
multe ori în van și deșeurile reciclabile să fie colectate la grămadă cu cele
reziduale. Această practică a demotivat populația în procesul de colectare
selectivă. Mai mult, reportaje despre felul cum unele primării gestionează
ilegal deșeurile municipale, abandonându-le la marginea orașelor sau pe
terenuri virane neglijate au adâncit și mai tare neîncrederea în autorități. Deși
în multe localități sistemul de colectare selectivă s-a îmbunătățit
considerabil, neîncrederea oamenilor în autorități și în firmele de salubritate
este unul din factorii determinanți pentru rata foarte mică a colectării
selective.
Scepticismul populației față de procesul de colectare selectivă și reciclare
este alimentat și de lipsa de transparență a autorităților cu privire la traseul
deșeurilor. Pentru a adresa această neîncredere, primăriile ar trebui să
comunice în cifre exacte ce s-a întâmplat cu deșeurile, cât s-a colectat și ce
procent a ajuns la reciclatori. Această comunicare lipsește, cu toate că în
acest moment este foarte important ca populația să vadă cum se închide
bucla reciclării. În București, publicarea acestor informații pe sectoare a fost
făcută recent de către ONG-ul Viitor Plus în cadrul proiectului Reciclăm în
București. Deși orice cetățean are dreptul să fie informat în legătură cu
traseul deșeurilor din orașul său, aflarea acestor informații implică timp și
perseverență, cât și invocarea Legii 544/2001, cu privire la liberul acces la
informații de interes public.

37

CODE4.RO/PUTEM

EDUCAȚIA DE MEDIU DIN ȘCOLI ESTE DEFICITARĂ
În școlile din România, problemele de mediu sunt cuprinse în mai multe
discipline: de la biologie și geografie, până la cultură civică și educație
tehnologică. Dintre materiile obligatorii, geografia de clasa a XI-a alocă cel
mai mult spațiu protecției mediului (informație de pe blogul ViitorPlus). O
problemă cu informațiile predate este că nu au un caracter practic, tinerii
nefiind învățați ce ar trebui să facă concret ca impactul lor asupra mediului să
fie cât mai redus. ONG-urile au încercat să umple acest gol prin organizarea
unor activități de informare, dar și competiții care să recompenseze
reciclarea la nivelul școlilor din țară (ViitorPlus, Let’s do it, Romania!,
MaiMultVerde sunt câteva din organizațiile care au avut astfel de activități la
nivel național).
Potrivit unui proiect de lege recent, educația de mediu urmează să fie
studiată de la clasele primare începând cu anul școlar 2022-2023.

PROBLEME LEGATE DE FINANȚARE ȘI
DE APLICAREA INSTRUMENTELOR ECONOMICE
Instrumentele economice reprezintă mijloace prin care politicile publice pot
modela comportamentul oamenilor prin stimulente sau penalități financiare,
cum ar fi taxele, amenzile dar și instrumentul de garanție-returnare, în care
oamenii primesc bani sau vouchere la returnarea sticlelor de plastic. În mod
ideal, banii strânși prin aceste instrumente economice ar trebui folosiți
pentru rezolvarea problemelor de mediu pe care aceste deșeuri le generează.
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TAXELE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE
NU SUNT CORELATE CU COSTURILE GESTIONĂRII
ȘI RECICLĂRII DEȘEURILOR COLECTATE
Implementarea standardelor moderne de gestionare a deșeurilor și părăsirea
paradigmei „aruncării la groapă” implică costuri mai ridicate, atât ca investiții
în infrastructură dar și în ceea ce privește costurile operaționale.
Presupunând că investițiile de infrastructură ar fi fost acoperite din bani
europeni (deși nu este cazul pentru multe județe care nu au accesat fonduri),
taxele individuale plătite lunar pentru salubrizare (de regula între 10 și 15 lei)
sunt insuficiente pentru a acoperi costurile unei colectări selective pe fracții
și costul operațiilor ulterioare de procesare, așa cum specifică legislația în
vigoare. Pentru a nu supăra alegătorii, dar și din lipsa de interes, primăriile au
fost reticente să crească costul serviciului de salubrizare.
Mai mult, unii primari au ales să exploateze electoral acest subiect și au
eliminat cu totul taxa de salubrizare. Taxa de salubrizare a fost scoasă prima
dată în Sectorul 1 în 2008. Cetățenii Sectorului 1 nu plăteau nici o taxă
dedicată, dar primăria plătea din impozite un preț mediu considerabil mai
mare decât în celelalte sectoare. Ideea de „taxă zero pe gunoi” a prins și în
alte localități din țară, devenind o promisiune tehnic imposibilă, care nu a
făcut decât să deresponsabilizeze și mai tare cetățenii în legătură cu
deșeurile.
Implementarea unui sistem performant de gestiune a deșeurilor care să
aducă la îndeplinire țintele de reciclare cerute de Uniunea Europeană este o
provocare chiar și cu cele mai mari taxe practicate în România. Potrivit unui
raport Expert Forum, costurile de funcționare a instalațiilor de tratare a
deșeurilor în România nu sunt cu mult inferioare celor din țările vestice,
singurul cost comparabil mai mic fiind cel cu resursa umană. Concluzia
analizei mai este că, pentru a avea un serviciu adecvat, ajustând pentru
costul salariilor, ar trebui să plătim cam 75% din ce plătesc cetățenii țărilor
vestice.
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INSTRUMENTUL „PLĂTEȘTI PENTRU CÂT ARUNCI”
ESTE LEGIFERAT, DAR ÎNCĂ INSUFICIENT APLICAT
Potrivit OG 74/2018, autoritățile locale au avut obligația să implementeze,
începând cu data de 1 ianuarie 2019 instrumentul economic „Plătești pentru
cât arunci". Acesta reprezintă una din metodele larg folosite la nivel global
pentru încurajarea colectării separate a deșeurilor prin perceperea de tarife
diferențiate bazate pe cel puțin unul din elementele: volum, frecvență de
colectare, greutate, saci de colectare personalizați.
Instrumentul se poate implementa în mai multe moduri. Taxa de salubrizare
poate fi cu totul variabilă sau poate fi separată într-o parte fixă și una
variabilă care depinde de cantitatea de deșeu rezidual predată. Deșeul
reciclabil este de regulă preluat gratis, oamenii urmând să plătească doar
pentru fracția umedă.
În România, instrumentul „Plătești pentru cât arunci” este foarte puțin și
imprecis aplicat. Mai jos sunt câteva exemple de moduri în care localitățile au
experimentat cu acest instrument:
Făgăraș (criteriu: saci de colectare personalizați): într-unul din cartiere
cetățenii vor putea achiziționa saci de la operatorul de salubritate al
Primăriei. Aceștia vor fi inscripționați cu coduri QR, care vor permite
identificarea utilizatorului în sistemul de gestionare a datelor.
Sibiu (criteriu: frecvența de colectare): fiecare gospodărie plătește un
abonament în cadrul căruia beneficiază de un anumit număr de ridicări a
deșeului rezidual, nereciclabil, în timp ce deșeul reciclabil se ridică gratuit.
Fiecare golire de pubelă este contorizată automat cu ajutorul unui sistem de
cip-uri montate pe pubelă, iar golirile suplimentare sunt taxate adițional.
București, Sector 6 (criteriu: greutate): se plătește un abonament lunar din
care se scad anumite sume care corespund cantităților de deșeuri reciclabile
preluate. Aceste sume se deduc din abonament și variază în funcție de tipul
materialului.
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Ghimbav, Brașov (criteriu: saci personalizați): în mai multe zone de blocuri
ale orașului s-au montat „eco insule” cu supraveghere video unde se pot
arunca deșeurile pe fracții. Locatarii au primit carduri de acces, precum și saci
speciali prevăzuți cu cod de bare, care permit identificarea proprietarilor
acestora.

ARUNCAREA LA GROAPĂ, CEA MAI INEFICIENTĂ
METODĂ DE GESTIONARE A DEȘEURILOR,
ESTE CEA MAI ACCESIBILĂ FINANCIAR
Taxarea depozitării este un instrument economic folosit în Uniunea
Europeană pentru a face această opțiune de gestionare a deșeurilor
neatractivă din punct de vedere economic, deviind astfel deșeurile de la
gropile de gunoi spre metode de tratare și valorificare.
În România această taxă poartă numele de „Contribuția pentru economia
circulară” și este încasată de către Administrația Fondului de Mediu de la
firmele care administrează depozite pentru deșeurile municipale. Aceștia
includ mai departe acest cost în prețul serviciului de salubrizare. Inițial, prin
OUG 13/2013 a fost prevăzută introducerea unei taxe de 50 lei/tonă din anul
2014 care ar fi urmat să crească progresiv la 80 lei/tonă, apoi 120 lei/tonă.
Ca să nu supere alegătorii, guvernanții au amânat timp de cinci ani data
primei taxări și au scăzut valoarea acesteia. În final taxa s-a aplicat doar din
2019, diminuată la 30 lei/tonă, iar din 2020 a fost stabilită la 80 de lei/tonă.
Introducerea acestei taxe a creat numeroase disensiuni între primării și
operatorii de salubritate și a făcut ca activitatea firmelor de salubritate să fie
nerentabilă la tarifele contractate. Pentru că unii primari au refuzat plata unui
tarif mărit, altul decât cel licitat, unele conflicte au ajuns în instanță.
Ca să fie un instrument economic eficient, aceasta taxă ar trebui să crească
până la un nivel în care colectarea selectivă și procesarea în vederea reciclării
să fie mai rentabile decât depozitarea, la groapa de gunoi ajungând minimul
posibil, doar ce nu mai poate fi valorificat. În România depozitarea este de
departe de cea ieftină opțiune. În țările din UE în care s-a atins un nivel mic al
depozitării se practică o taxă de depozitare de 4-5 ori mai mare, în jurul
sumei de 100 EUR/tonă.
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TAXELE PLĂTITE ÎN DOMENIUL GESTIUNII DEȘEURILOR
NU SE ÎNTORC ÎN SISTEM
Pe lângă „Contribuția pentru economia circulară”, bugetul Administrației
Fondului de Mediu este alimentat prin mai multe instrumente menite să
descurajeze depozitarea, din care menționăm câteva:
Contribuția pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere contribuție de 50 lei/tonă, datorată de UAT-urile care nu reușesc să reducă
cantitatea de deșeuri depozitate.
Taxa /kg nereciclat datorată de firmele care introduc pe piața națională
produse ambalate sau echipamente electrice și electronice, pentru diferența
dintre cantitățile de deșeuri pe care ar fi trebuit să le recicleze și cele pe care
reușesc să le recicleze efectiv.
Ecotaxa: taxa plătită de firmele care introduc pe piață pungi și sacoșe
fabricate din resurse neregenerabile.
Deși aceste taxe și contribuții reprezintă un procent semnificativ din
veniturile Fondului de Mediu, acești bani nu revin în sistemul gestiunii
deșeurilor, ci merg către alte programe de mediu. Raportul Anual privind
Starea Mediului în România al Agenției Națională pentru Protectia Mediului
arată că după ce 7 ani la rând suma alocată gestiunii deșeurilor a fost 0 lei în
2020 s-a alocat acestui domeniu infimul procent de 0.42%.
În schimb, programul „Rabla” a avut în permanență ponderea majoritară a
sumelor alocate din fondul pentru mediu al României pentru programe
destinate mediului (72% în anul 2019 și 43% în 2020). În condițiile în care în
2017 au fost eliminate taxele de mediu la înmatricularea mașinilor second
hand, parcul auto second-hand s-a înmulțit cu 200.000 mașini/an (o creștere
de 50%), majoritatea Diesel. Astfel, impactul programului Rabla de întinerire a
parcului auto a fost neutralizat de achiziția masivă de mașini second-hand,
doar aproximativ 20% din mașinile înmatriculate într-un an fiind noi.
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CIRCUITUL ILEGAL AL DEȘEURILOR
O CANTITATE MARE DE DEȘEURI ESTE
ABANDONATĂ ILEGAL
Tot mai mult în ultimii ani, România a fost împânzită de deșeuri aruncate la
întâmplare. Câmpurile sau terenurile virane neîngrijite sunt țintele dese ale
deversării ilegale și sistematice a deșeurilor. Mormanele abandonate atrag
alte mormane și în timp multe dintre aceste locuri devin depozite în toată
regula, surse de mirosuri deranjante și de poluare a solului, a apei freatice și
a aerului. În martie 2021, Ministerul Mediului a anunțat că în urma
controalelor efectuate în București au fost descoperite 212 locuri cu depozite
ilegale de deșeuri, care ocupau aproape 100.000 metri pătrați. Situația este
reprezentativă pentru ce se întâmplă și în restul țării. ONG-urile care
organizează campanii de curățenie atrag atenția că această problemă se
înrăutățește de la an la an și tot mai multe cantități de deșeuri sunt eliminate
necontrolat.
Cauzele abandonării ilegale a deșeurilor sunt multiple: dacă în unele zone din
mediul rural se poate acuza lipsa de acoperire cu servicii de salubrizare sau
infrastructura inadecvată de colectare, în mediul urban situația este doar
parțial diferită: infrastructura de colectare a fluxurilor speciale (deșeuri din
construcții și demolări, deșeuri voluminoase, deșeuri din echipamente
electrice și electronice, deșeuri periculoase) încă nu este pusă la punct în
multe locuri, deșeurile luând calea depozitării ilegale.
Chiar și atunci când infrastructura este adecvată, există situații când oamenii
nu știu ce au de făcut ori vor să evite costul unei debarasări corecte. Există
multe firme sau persoane fizice care preiau „la negru” moloz și orice obiecte
dintr-o gospodărie pentru o fracție din prețul cerut de operatorul de
salubrizare, urmând să o abandoneze ilegal. Situația este cu atât mai gravă
cu cât în multe cazuri cei care abandonează deșeurile sunt chiar autoritățile
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locale. Din 2021 sancțiunile s-au înăsprit, astfel că potrivit OUG 92/2021,
abandonarea, arderea și importul ilegal al deșeurilor sunt considerate
infracțiuni pedepsite cu 3-5 ani de închisoare.
Pentru a semnala locurile unde au fost depozitate deșeuri ilegal, Organizația
Let’s do it, Romania! a pus la dispoziția cetățenilor aplicația TrashOut. Prin
aceasta, se pot lua automat coordonatele și trimite o poză cu deșeurile
abandonate. Voluntarii Let’s do it, Romania! verifică aceste sesizări și le trimit
mai departe autorităților competente în numele organizației. Tot ei se ocupă
de urmărirea sesizărilor și de comunicarea cu autoritățile pentru soluționarea
ei. Nu mai puțin de 10.000 de sesizări sunt trimise într-un an, iar rata de
rezolvare este de 20%. Autoritățile publice au obligația de a curăța locul dacă
depozitarea a fost făcută pe spațiul public. Primăriile își pot face cont în
aplicație, de unde pot urmări în mod centralizat toate sesizările care cad sub
responsabilitatea lor.
Una dintre consecințele aruncării necontrolate a deșeurilor este poluarea
considerabilă a Dunării dar și a râurilor și lacurilor din România cu plastic,
fenomen care pune în pericol peștii, păsările și animalele care depind de
aceste ape. Mai mult, deșeurile de plastic din ape se descompun în particule
de microplastic care ajung în tot ce consumăm și implicit în organismele
noastre. Nu e clar impactul acestora pe termen lung asupra sănătății.
Organizația Act for Tomorrow a organizat un studiu asupra prezenței
microplasticului în râurile din țară din care a reieșit că toate apele conțin
niveluri ridicate din aceste particule.

SE IMPORTĂ ILEGAL DEȘEURI CARE SUNT
ARSE SAU ABANDONATE
Din cauza ratei foarte mici de colectare separată, industria reciclării din
România duce lipsă de materie primă. Astfel fabricile de reciclare se bazează
într-o mare măsură pe deșeurile reciclabile importate. Pe lângă importurile
de deșeuri care iau calea procesării, există un flux important de importuri
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care declarativ sunt destinate valorificării, dar care, în fapt sunt abandonate
ilegal sau arse.
Containere de deșeuri aparent reciclabile dar în fapt inutilizabile sunt
introduse în țară ca produse second hand sau ca materie primă pentru
reciclare. Enumerăm aici haine second hand care nu se mai pot vinde din
cauza gradului ridicat de uzură, mașini second hand care vor fi dezmembrate
pentru piese, dar și deșeuri de echipamente electrice și electronice care sunt
dezasamblate pentru fierul vechi, cablurile arse pentru recuperarea cuprului
și resturile arse, îngropate sau pur și simplu abandonate.
Arderea ilegală a deșeurilor plastice rezultate din dezmembrarea DEEE-urilor
și a vehiculelor scoase din uz în localități din jurul Bucureștiului (cea mai
cunoscută fiind Sintești) a fost aduse în atenția publicului după ce un ONG a
montat senzori independenți de măsurare a calității aerului în capitală.
Aceștia arătau valori anormal de mari ale poluării seara, valori necorelate cu
traficul și activitatea de pe timp de zi. Arderea acestor deșeuri se face
informal de persoane din grupuri defavorizate, dar are în spate structuri
consolidate de crimă organizată. Intervențiile punctuale ale Gărzii de Mediu
atunci când sunt semnalate arderi sunt o soluție de moment, dar este nevoie
de coordonarea instituțiilor competente pentru combaterea acestui
fenomen.
Ca măsură împotriva importurilor ilegale la propunerea ministerului mediului,
guvernul a hotărât reducerea punctelor de trecere a frontierei la 15, și a
dispus punerea la dispoziția tuturor actorilor implicați a unui sistem
informatic de trasabilitate a acestor importuri, corelarea cantităților de
deșeuri cu capacitatea de reciclare a destinatarului și urmărirea camioanelor
prin GPS. Hotarârea mai specifică și că acest instrument va fi gestionat de
Administrația Fondului de Mediu, sugerând extinderea funcționalităților
programului SIATD, utilizat în momentul de față în fluxul de ambalaje ale
căror colectare este finanțată de către OIREP-uri.
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DATE ȘI TRASABILITATE
LIPSA DE ACURATEȚE A DATELOR OFICIALE
Conform ultimelor datelor de la Eurostat, România a generat, în 2020,
287 kg de deșeuri per cap de locuitor, o cantitate semnificativ sub media
Uniunii Europene, de 505 kg/persoană. Datele transmise de România către
Eurostat sunt date agregate de Agenția Națională pentru Protectia Mediului,
pe baza declarațiilor făcute de actorii implicați în gestiunea deșeurilor către
Agențiile Județene pentru Protecția Mediului. Există totuși mai multe motive
pentru a pune la îndoială acuratețea acestor date:
-datele raportate la Eurostat de-a lungul anilor arată o tendință de
stagnare a cantităților totale generate cât și o scădere a gradului de
reciclare (de la 14% în 2018 la 11% în 2019), cu toate că ar fi trebuit să existe
o creștere a volumelor generate odată cu creșterea PIB-ului, dar și o creștere
a gradului de reciclare în condițiile în care tot mai multe județe s-au pus în
funcțiune sisteme de management integrat.
-raportări false sau nefundamentate din partea primăriilor, a operatorilor de
salubritate, a colectorilor sau a reciclatorilor pe care controalele încrucișate le
scot la iveală. Neavând sisteme de asigurare a trasabilității deșeurilor este
mai greu de urmărit că raportările sunt veridice.
-gradul insuficient de acoperire cu servicii de salubrizare în zona rurală.
Datele oficiale arată o acoperire de aproximativ 80%, dar aceasta reprezintă
doar procentul de localități pentru care există contract de salubrizare,
existând cazuri în care serviciul nu este cu adevărat prestat sau nu este
prestat într-un mod eficient. Cantități mari de plastic aduse în râuri de viituri
stau mărturie pentru abandonarea necontrolată de deșeurilor în zona rurală.
-variația foarte mare pe cap de locuitor în zona rurală raportată de
operatorii de salubritate pentru populația din zona rurală sugerează mai
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degrabă diferențe între eficiența colectării decât diferențe foarte mari în
consum.
-cantități mari sunt abandonate și în zona urbană, care este împânzită de
depozite ilegale de deșeuri pe terenurile virane neîngrijite dar și deșeuri
rezultate din materiale de construcții la marginea orașelor. Cantitatea mare
de deșeuri eliminate în natură contribuie la subestimarea cantităților oficiale.
-cantitățile raportate pe cap de locuitor ar putea fi subraportate și pentru că
nu există o evidență actualizată a populației rezidente, ultimul
recensământ fiind făcut în 2011. Mulți români care au emigrat, în special în
țările Uniunii Europene, figurează ca rezidenți și în România.
Pentru a evalua progresele în pregătirea pentru reutilizare și reciclare ar
trebui să știm cu precizie ce cantitate totală de deșeuri menajere este
generată și cât la sută din total sunt fluxurile reciclabile.

SISTEMUL INFORMATIC DE ASIGURARE
A TRASABILITATII DEȘEURILOR DE AMBALAJE (SIATD)
NU ESTE PERFORMANT
Nevoia de monitorizare și verificare a tranzacțiilor raportate este una
stringentă în toate fluxurile de deșeuri, fie că este vorba de deșeuri
municipale, deșeuri de ambalaje sau importuri de deșeuri, nevoie cauzată
într-o mare măsură de practica declarațiilor fictive. În 2021, Administrația
Fondului de Mediu a pus la dispoziția actorilor implicați în acest fluxul de
ambalaje un Sistem Informatic de Asigurare a Trasabilității Deșeurilor
(SIATD). SIATD ar trebui să permită monitorizarea în timp real, la nivel de
document financiar-contabil și justificativ, a tranzacțiilor cu deșeuri de
ambalaje care sunt finanțate de OIREP-uri.
Platforma are însă probleme critice de funcționalitate. Ministrul Tanczos
Barna a declarat în ianuarie 2021 într-un interviu pentru revista ecologic:
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„Constat că în România lipsește un sistem informatic performant care să
facă distribuirea cantităților colectate pe anumite reguli și criterii, deci
lipsește un sistem care să gestioneze cantitățile de deșeuri. Actualul Sistem
Informatic de Asigurare a Trasabilității Deșeurilor (SIATD) nu este performant
și este cert că trebuie schimbat.“

NU EXISTĂ UN SISTEM INFORMATIC OBLIGATORIU
DE CONTROL ȘI ASIGURARE A TRASABILITĂȚII
DEȘEURILOR MUNICIPALE
La nivelul deșeurilor municipale, gestionate de autorități locale, nu există încă
un instrument de monitorizare și trasabilitate a cărui utilizare să fie
obligatorie. În contextul în care în multe județe responsabilitatea primariilor
pentru gestiunea deșeurilor este delegată Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară, Federația ADI, asociația profesională care reprezintă
interesele acestor asociații, a dezvoltat un instrument digital de trasabilitate.
Însă acesta nu are un caracter obligatoriu și nici de control, ci un rol
operațional, care să sprijine ADI-urile în luarea deciziilor și în raportare, dacă
acestea decid să-l folosească. Cu ajutorul lui, ADI-urile ar putea să aibă
rapoarte dezagregate la nivel de localitati pe tipuri de deșeuri, în timp real.
Ordonanța 92/2021, noua lege cadru în domeniul deșeurilor, impune crearea
unui instrument obligatoriu similar SIATD și pentru deșeurile municipale care
să fie gestionat tot de Administrația Fondului pentru Mediu.

NU EXISTĂ UN SISTEM INFORMATIC DE ASIGURARE
A TRASABILITĂȚII IMPORTURILOR DE DEȘEURI
În țările de vest ale UE incinerarea sau depozitarea deșeurilor este foarte
scumpă, iar exportul cu scopul depozitării în altă țară a uniunii este interzisă.
Astfel, a devenit o practică comună ca acestea fie preluate sub formă de
deșeuri reciclabile în țările din Europa de Est pentru o cincime din cost.

48

CODE4.RO/PUTEM

Neexistând mecanisme robuste de verificare, aceste deșeuri se fac
„pierdute” după trecerea graniței în România, find abandonate,
dezmembrate, arse sau depozitate un timp nedefinit pe platforme
temporare.
Pentru o mai bună verificare a containerelor la intrarea în țară, printr-o
hotărâre de guvern din decembrie 2021, au fost reduse la 15 punctele de
frontieră prin care pot intra în țară deșeuri reciclabile. Totodată, guvernul a
dispus că va fi obligatorie monitorizarea trasabilității transporturilor de la
graniță până la locul reciclării. Fără să fie specificat vreun termen de
implementare, aceeași hotărâre de guvern menționează că platforma SIATD
va fi adaptată pentru a fi folosită și pe acest flux. Totodata, AFM va pune la
dispoziția Gărzii Naționale de Mediu aceste informații pentru desfășurarea
controalelor.
Potrivit unui raport al Curții de Conturi din 2021, a mai existat o tentativă a
Ministerul Mediului de a dezvolta un sistem de urmărire a deșeurilor care
intră în țară inițiat în 2011 cu finanțare europeană, dar sistemul nu este
funcțional, existând un dosar la DNA pentru numeroase nereguli.

PROBLEME DE INFRASTRUCTURĂ
ȘI ADMINISTRAȚIE
COLECTAREA SEPARATĂ NU ESTE
SUFICIENT IMPLEMENTATĂ
Colectarea separată a deșeurilor reprezintă primul pas în procesul de
reciclare. Autoritățile publice locale au libertatea de a se organiza așa cum
consideră, dar din 2012 încoace sunt obligate (Conform Legii nr. 211/2011
acum înlocuită de OG 91/2021) să asigure pe lângă colectarea deșeului
rezidual și colectarea separată pentru minim 4 fracții de deșeuri reciclabile:
hârtie, metal, plastic și sticlă. Din 2021, autoritățile mai au obligația să pună
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la dispoziție containere speciale și să asigure colectarea separată a
deșeurilor biodegradabile (conform Legii 181/2020 ). Cu toate acestea,
potrivit unei declarații publice a Ministrului Mediului ca reacție la informațiile
oficiale puse la dispoziție de ANRSC, în 2021 20% din UAT-uri ori nu aveau
colectarea separată prevăzută în contract ori serviciul de salubritate nu se
presta deloc.
Chiar și în locurile în care contractul prevede colectarea separată, adesea se
strâng numai 2 fracții, în loc de cele 6 obligatorii. Mulți operatori de
salubritate preferă să amplaseze pubele numai pentru deșeuri menajere și
materiale reciclabile în amestec. Justificarea lor este că se va face o separare
ulterioară a materialelor reciclabile pe banda de sortare. Cu toate că această
practică este tolerată, este o metodă ineficientă de colectare separată
deoarece materialele reciclabile amestecate se contaminează reciproc (de
exemplu, hârtia se murdărește de resturile lichide din sticle și doze), scăzând
calitatea produsului finit. Contaminarea este accentuată în multe cazuri de
transportul materialelor reciclabile amestecate cu mașini autospeciale care
le compactează.
În cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autoritățile locale
nu asigură destule de puncte de colectare, iar operatorii de salubritate
organizează sporadic campanii de colectare care nu sunt destul de bine
promovate. Astfel că, potrivit unui studiu realizat de Ecotic împreună cu
Sofies UK și Institutul Național de Cercetări Economice, o treime din DEEE-uri
ajung la ghenele de gunoi, sunt predate colectorilor stradali de fier vechi sau
aruncate la întâmplare.

COLECTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE ÎN
PUNCTE FIXE NU ESTE EFICIENTĂ
Multe proiecte SMID au fost concepute pentru colectarea separată a
deșeurilor reciclabile la puncte fixe (containere stradale unde oamenii aduc
voluntar diferitele tipuri de deșeuri). Între timp, s-a dovedit că acest tip de
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colectare nu este foarte eficient. Din comoditate, oamenii nu aduc
materialele în locurile destinate, iar materialele reciclabile ca hârtia, plasticul,
metalul, sticla ajung în gunoiul rezidual. Punctele fixe au nevoie să fie bine
gestionate de operatorii de salubritate, astfel ajung să fie repede sufocate de
deșeuri. Pentru o colectare separată mai eficientă este preferabilă colectarea
la sursă, adică ridicarea deșeurilor de la ușa oamenilor. Eficiența redusă a
punctelor fixe este exemplificată și de gradul foarte scăzut de reciclare din
sectorul 3 din București relativ la celelalte sectoare. Din proiectul Reciclăm în
București al ONG-ului Viitor Plus aflăm că, în sectorul 3 unde se folosesc
doar containere stradale pentru colectarea deșeurilor reciclabile există cea
mai mică rata de reciclare (2%) relativ la celelalte sectoare (cu grade de
reciclare între 6% si 20%) care au un sistem hibrid sau care practică doar
colectarea la sursă.

DEPOZITELE ECOLOGICE SUNT INSUFICIENTE
Până ca România să facă parte din Uniunea Europeană, gestiunea deșeurilor
a însemnat colectarea lor în amestec și eliminarea lor în depozite
neconforme care poluau mediul și reprezentau un risc pentru sănătatea
oamenilor. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, legislația europeană a
impus trecerea României într-o nouă paradigmă a gestionării deșeurilor în
care predomină valorificarea acestora ca resursă și în care depozitarea este
ultima opțiune.
Chiar și ca ultimă opțiune, eliminarea prin depozitare trebuie făcută în
depozite ecologice care nu poluează mediul și care sunt închise și etanșate
atunci când sunt pline. Aceste gropi trebuie sigilate de mediul înconjurător
pentru că deșeurile în amestec, atunci când se descompun, eliberează o
substanță nocivă numită levigat. Aceasta poluează apa freatică și solul,
făcând solul inutilizabil pentru agricultură, și apa nesigură pentru consum.
Descompunerea deșeurilor în amestec mai eliberează atât gaze cu efect de
seră, cât și mirosuri neplăcute care se extind pe suprafețe foarte mari,
afectând arii agricultura, turismul, economia și calitatea vieții în general.
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În România, depozitarea, departe de a fi devenit ultima opțiune, este
destinația a peste 70% din deșeuri. Dar în timp ce depozitele neconforme au
trebuit închise (proces anevoios pentru care România are deschise mai multe
proceduri de infringement), în unele locuri nu au fost prevăzute depozite
ecologice care să le înlocuiască. În alte locuri, noile depozite ecologice nu au
fost finalizate la timp. Astfel, multe județe au fost sau mai sunt nevoite să
transporte deșeurile zilnic chiar și sute de kilometri către depozite din alte
județe.

DOAR O PARTE DIN JUDEȚE AU SISTEME
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR
Modul de gestionare a deșeurilor impus de Uniunea Europeană a presupus
investiții majore pentru închiderea depozitelor neconforme și construirea
depozitelor ecologice dar și a infrastructurii de transport, sortare și tratare.
Pentru a face aceste investiții destul de mari, România a beneficiat de
fonduri europene dedicate, care au constituit principala sursă de finanțare
sistemele existente azi.
Din cauza anvergurii proiectelor și a faptului ca acestea trebuiau să
deservească un județ și nu o localitate, județele care au dorit să acceseze
aceste fonduri au creat o Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Pe
lângă accesarea fondurilor, aceste asociații gestionează funcționarea
sistemelor în locul autorităților locale (primării și consilii locale), deleagă
operatori pentru fiecare tip de infrastructură și încheie contracte în numele
primăriilor.
În funcție de capacitatea administrativă și voința de colaborare între
autoritățile diferitelor localități dintr-un județ, există o varietate foarte mare
în ceea ce privește gradul de realizare a acestor proiecte. Sistemul este
complet finalizat și în operare în doar câteva județe.
Municipiul București nu are un sistem integrat de management al deșeurilor.
Primăriile celor 6 sectoare împreună cu Primăria Generală au înființat abia în
2021 o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea comună
a deșeurilor. Momentan, gestiunea deșeurilor nu este coordonată la nivelul
celor 6 sectoare, fiecare având infrastrastructura proprie și reguli diferite de
colectare.
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INFRASTRUCTURA DE SORTARE ȘI TRATARE
A DEȘEURILOR ESTE INADECVATĂ
O altă problemă care ține de infrastructură este insuficiența instalațiilor de
tratare mecano-biologică, ele nefiind prevăzute în majoritatea proiectelor
SMID. Majoritatea proiectelor au fost concepute în logica scenariului ideal al
colectării selective corecte de către populație, scenariu care nu s-a realizat,
existând un interes redus al populației pentru colectarea separată. Stațiile de
sortare nu pot lua rolul cetățenilor pentru că acolo ajung pentru o a doua
sortare deșeurile care au fost deja selectate. În aceste condiții, instalațiile
mecano-biologice sunt potrivite pentru sortarea deșeurilor colectate în
amestec care sunt în acest moment categoria predominantă în România.
Aceste instalații asigură o recuperare mai bună a diferitelor fracții din
deșeurile amestecate, dar puține județe din țară dețin o astfel de instalație,
iar costul ridicat reprezintă principala barieră.
Deși Legea 181/2020 prevede că deșeul biodegradabil trebuie colectat
separat și transformat în compost sau digestat, doar câteva județe au
instalații de compostare sau digestie anaerobă. Bihor este unul din județele
unde se colectează selectiv deșeul biodegradabil și unde acest tip de deșeu
se transformă în compost vandabil.
Instalațiile de concasare pentru sortarea deșeurilor din construcții și
demolări sunt și ele insuficiente și neuniform distribuite în țară. În plus, lipsa
depozitelor pentru deșeuri inerte face ca acest tip de deșeu să fie abandonat
în mod necontrolat sau, dacă este colectat de operatorii de salubrizare, să ia
calea depozitării.
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PROBLEME ADMINISTRATIVE
NU EXISTĂ COORDONARE LA NIVEL NAȚIONAL,
FIECARE JUDEȚ SAU CHIAR LOCALITATE
GESTIONEAZĂ DIFERIT DEȘEURILE
Planul Național de Gestiune a Deșeurilor nu a propus un regulament unitar
cu privire la modul de gestionare a deșeurilor și a lăsat ca la nivel de județ
fiecare să își stabilească modul de lucru. În funcție de propriul interes și
capacitatea de coordonare, o parte dintre județe au construit Asociații de
Dezvoltare Intercomunitară și au accesat mai devreme sau mai târziu fonduri
europene pentru construcția unor Sisteme de Management Integrat al
Deșeurilor. Dar există și județe în care nu s-a făcut niciun pas în această
direcție.
Autoritățile locale din fiecare localitate au făcut propriile reguli pentru
colectarea deșeurilor, au instituit propriul regim de taxare al cetățenilor și au
agreat propriile tarife pentru plata operatorilor. Județele au avut obligația să
elaboreze un plan de gestionare a deșeurilor până în 2018, dar au fost multe
întârzieri la acest capitol. Până în 2021, nici Bucureștiul nu a avut un plan
unitar. Aici fragmentarea e dusă până la nivel de sector, existând sisteme
diferite de taxare a cetățenilor, sisteme diferite de colectare a deșeurilor,
practici diferite de tratare a deșeurilor și diferențe mari între tarifele
practicate de operatori. Prin urmare, există o variație foarte mare a
cantităților reciclate raportate (2-20%) de sectoare.

LEGEA NU ESTE APLICATĂ CORESPUNZĂTOR
Este un fenomen comun în domeniul deșeurilor ca reglementările legale să
fie disociate de practică, fenomen ilustrat de expresia comună „legea nu se
aplică”. Problema nu ține de o cauză specifică, ci este una sistemică care ține
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în mare parte de felul în care s-au conturat în mulți ani interacțiunile între
cetățeni și autorități.
Ca membru al UE, România este obligată să transpună unele directive
europene în legislația națională, cu riscul de a primi altfel amenzi
usturătoare. Adoptarea legislației este în unele cazuri și o condiție pentru
primirea fondurilor europene. De multe ori legislația este adoptată în grabă
înaintea unui termen limită, fără pregătiri prealabile în asigurarea condițiilor
pentru ca aceasta să poată fi respectată. Absența infrastructurii de tratare a
deșeurilor este o problemă care nu se poate rezolva peste noapte așa că
impunerea, de exemplu, a obligativității colectării și tratării bio-deșeurilor
este sortită eșecului în absența instalațiilor de colectare și tratare. Adoptarea
legii este în acest caz cel mult un catalizator pentru demararea procesului.
Astfel că, există așteptarea, întemeiată de altfel, că termenul de intrare în
vigoare se va prelungi sau că nu se vor aplica sancțiuni.
Carența administrativă la nivelul autorităților centrale este bine ilustrată de
lipsa normelor de implementare pentru multe din legi. De exemplu, lipsa
normelor privind calitatea materialului rezultat în urma tratării deșeurilor din
construcții și desființări, dar și normele de calitate pentru compost.
Autoritățile nu explică standardele pe care trebuie să le respecte aceste
produse în urma tratării ca sa poată fi vândute sau folosite mai departe. Pe
lânga lipsa normelor, există neconcordanțe între legi, încă un motiv pentru
care o lege nu este întotdeauna aplicată atunci când intră în vigoare.
În lipsa unui cadru legal coerent, autoritățile sunt tolerante cu nerespectarea
legii. Se fac controale, se dau avertismente, dar nu se trece la sancțiuni. În
acest climat există o tendință de toleranță a autorităților față de abateri de la
lege chiar și în cazurile unde legislația este clară.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU, SINGURA INSTITUȚIE
DE CONTROL, ESTE SUBDIMENSIONATĂ
Garda de Mediu este instituția publică responsabilă de control în domeniul
deșeurilor, cu atribuții diverse față de un număr mare de actori. Garda de
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Mediu trebuie să verifice felul cum autoritățile organizează colectarea
separată și reciclarea, dacă firmele gestionează corect deșeurile, dar și dacă
cetățenii respectă regulile. Tot instituția trebuie să verifice dacă datele
raportate de autorități și firme sunt veridice. Altă responsabilitate este
intervenția și aplicarea de sancțiuni în cazul arderilor de deșeuri sau al
deșeurilor abandonate.
Pe lângă deșeuri, Garda de Mediu se mai ocupă și de controlului poluării,
gestiunea substanțelor periculoase, controlul biodiversitatii și al ariilor
protejate. O mare parte din muncă presupune inspecții pe teren, realizate de
inspectorii de mediu, numiți „comisarii de mediu”. Activitatea Gărzii de Mediu
și a subordonatelor sale este astfel divizată între inspecțiile obligatorii,
respectiv soluționarea raportărilor primite de la cetățeni sau de la alți actori
publici sau privați. Cu un efectiv de 450 de comisari la nivel național,
aproximativ o persoană la 40.000 de locuitori și o suită de responsabilități
față de o multitudine de actori și domenii diverse, instituția Gărzii de Mediu
este critic subdimensionată la capitolul resurse umane, mai ales în contextul
unei creșteri a numărului de sesizări.

EXISTĂ ÎNTÂRZIERI MARI CU DELEGAREA
OPERATORILOR CRITICI
Un tip de blocaj cu care multe județe s-au confruntat după finalizarea
lucrărilor de infrastructura ține de delegarea operatorilor de salubrizare,
tratare și valorificare. Procesul de delegare este unul anevoios care are de
multe ori la bază caiete de sarcini prost făcute, contestații, sau retrageri ale
operatorilor, factori care pot întârzia delegarea chiar și cu ani de zile. Astfel,
s-a ajuns la situația în care unele facilități au început să se deterioreze sau
echipamentele au ieșit de sub garanție fără să fi fost folosite.
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PROIECTE SMID NEFINALIZATE SAU INEFICIENTE
În unele cazuri, au existat și probleme specifice proiectelor mari de investiții,
de pildă cu identificarea soluției tehnice optime, exproprierea unor terenuri în
litigiu, studii geotehnice făcute neconform. În județul Maramureș de
exemplu, un studiu geotehnic făcut în grabă a dus la construirea Sistemului
de Management Integrat al Deșeurilor pe un sit neadecvat unde au avut loc
alunecări de teren, împiedicând accesul spre Centrul Integrat de
Management al Deșeurilor. Astfel, proiectul demarat în 2010 nu este nici
astăzi finalizat. Și în alte județe implementarea proiectelor s-a întins pe
perioade foarte lungi. Standardele de tratare a deșeurilor și țintele de
reciclare s-au schimbat în această perioadă, iar infrastructura, chiar dacă ar fi
folosită corect, la capacitate maximă, a fost concepută pentru atingerea unui
grad de reciclare de 30%, nu spre 60% cum sunt cerințele de azi.

MECANISMUL DE COLABORARE DINTRE OIREP
ȘI ADI/UAT ESTE ANEVOIOS
Odată cu legea 74/2018 care a intrat vigoare de la începutul anului 2019
OIREP-urile au obligația, dacă li se cere, de a finanța colectarea selectivă de
la nivelul primăriilor în cadrul schemei de răspundere extinsă a
producătorului.
De regulă OIREP-urile au contracte cu toate Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară, dar și cu primăriile care solicită acest lucru în județele unde
nu s-a înființat un ADI. Prin această abordare fragmentată, OIREP-urile sunt
puse în situația de a încheia sute de contracte cu autoritățile locale. Pe lângă
costurile nete legate de colectarea separată, OIREP-urile au obligația să
finanțeze și campanii de informare și conștientizare. Costurile decontate de
OIREP-uri se fac în limita fracției de deșeuri care le revine clienților lor, iar
lipsa detaliilor metodologice cu privire la modalitatea exactă de
fundamentare a costurilor a dus la disensiuni ADI/OIREP-uri pe aceste teme.
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PROCEDURA DE COLECTARE A DEȘEURILOR
DE MEDICAMENTE ESTE GREOAIE PENTRU CETĂȚEAN
Medicamentele expirate fac parte din categoria deșeurilor periculoase. Ele
pot contamina solul și apa freatică de aceea nu trebuie aruncate cu celelalte
deșeuri menajere, ci conform legii, trebuie predate farmaciilor. Puțină lume
știe acest lucru, astfel că cel mai des sunt aruncate în gunoiul menajer,
toaletă sau chiuvetă.
Obligația de a colecta medicamente expirate reprezintă o bătaie de cap
pentru farmacii, deoarece trebuie să încheie contracte separate cu firme
specializate care să le preia pentru ardere. Există farmacii care refuză
medicamentele dar și farmacii, în special lanțurile mai mari, care au un
sistem funcțional de preluare. Procedura de colectare a deșeurilor de
medicamente este anevoioasă pentru donator și pentru farmacii deopotrivă.
Procesul este unul analog și consumator de timp, disponibilitatea acestui
serviciu de colectare de medicamente a fost întrerupt în pandemie, iar
trasabilitatea acestora este dificil de obținut ca urmare a registrelor de
medicamente marcate pe hârtie de către donatori.
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SOLUŢII

SIATD 2.0
Sistem complet de trasabilitate a deșeurilor
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DESPRE SOLUȚIE
SIATD este este sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor pentru
a monitoriza și verifica tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii
extinse a producătorului. SIATD 2.0 reprezintă o nouă versiune a sistemului
existent care întâmpină dificultăți mari de funcționare și fluxuri suboptimale chiar
și la un an de la punerea sa întârziată în funcțiune. De asemenea, SIATD 2.0
printr-o serie de noi module dedicate, va asigura și trasabilitatea altor tipuri de
deșeuri pentru a avea un unic sistem la nivel național de raportare, nu doar pentru
ambalaje.

SCHIMBĂRI
Urmărirea în timp real a traseului tuturor fluxurilor de deșeuri
Obținerea unei evidențe clare, la nivel de UAT a deșeurilor generate și reciclate
Combaterea raportărilor fictive
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Management GNM
Sistem de eficientizare a
activității Gărzilor de Mediu

CODE4.RO/PUTEM

DESPRE SOLUȚIE
Activitatea Gărzii de Mediu și a subordonatelor sale este divizată între inspecțiile
obligatorii, respectiv soluționarea raportărilor primite de la cetățeni sau de la alți
actori publici sau privați. Instituția Gărzii de Mediu este însă subdimensionată ca
resurse umane ceea ce face urmărirea obiectivelor care sunt inspectate recurent și
răspunsul imediat la raportările din teren să fie dificile ca urmare a volumului în
creștere de sesizări din ultimii ani. Soluția digitală de management al Inspectorilor de
Mediu cuprinde o serie de funcționalități menite să organizeze toată arhiva de
documente asociate inspecțiilor, să creeze un calendar de lucru la nivelul fiecărui
angajat, să mențină la îndemână toate documentele și formularele necesare în
acțiunile de verificare și să ofere date interne pentru a îmbunătăți performanța
activității la nivel local și național.

SCHIMBĂRI
O mai bună capacitate de organizare și intervenție a inspectorilor
Facilitarea deciziilor la nivelul instituției prin date în timp real și situații agregate
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Date reciclare
Informații complete despre
reciclare în România
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DESPRE SOLUȚIE
În prezent datele despre reciclare la nivel granular nu sunt disponibile centralizat.
Pentru a face rost de date oricine interesat de subiect este nevoit să treacă prin
multiple operațiuni pentru a le obține și să aibă cunoștințele necesare pentru a le
centraliza și folosi în analize. Date reciclare își propune să ofere date complete
actualizate despre reciclare, la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale
aducând împreună toate sursele de informații și procesându-le pentru a le afișa
într-un format utilizabil și simplu de înțeles.

SCHIMBĂRI
Creșterea încrederii cetățenilor în procesul reciclării acolo unde autoritățile
locale au rezultate bune
Creșterea motivației cetățenilor pentru a colecta separat și a crește
performanța orașului
Mobilizarea opiniei publice și tragerea la răspundere a autorităților acolo unde
rezultatele sunt slabe
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De aruncat
Ghid simplu de management al deșeurilor
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DESPRE SOLUȚIE
Pentru cineva care se decide să consume responsabil și să contribuie la protecția
mediului poate fi puțin debusolant volumul mare de reguli când vine vorba de
reciclare. Ce pot să arunc, unde, ce containere se reciclează și care nu, ce pot face
cu anumite materiale atipice, ce soluții am pentru upcycling sau downcycling cu
produsele greu de reciclat etc. DeAruncat este un arbore decizional foarte simplu
de folosit ca să poți să deprinzi obiceiuri bune de reciclare a ambalajelor sau
obiectelor pe care vrei să le arunci, fie ele piese de mobilier, baterii, cutii de carton,
plastic, obiecte decorative, veselă sau orice mai ai prin casă.

SCHIMBĂRI
Creșterea gradului de reciclare prin eliminarea confuziei în legătură cu modul
de reciclare al fiecărui tip de deșeu
Regulile clare, ușor accesibile pot crește auto-organizarea și numărul
inițiativelor private în facilitarea procesului
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Harta Reciclării 2.0
Informații noi și accesibilizate pe harta reciclării
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DESPRE SOLUȚIE
Proiectul Harta Reciclării este o inițiativă foarte bună pentru toți cetățenii care vor
să afle cum anume este organizat procesul de reciclare la nivelul orașului lor și ce
au de făcut pentru a contribui cu succes la acesta. În acest moment proiectul
prezintă și o colecție de ghiduri în pdf pentru cetățeni dar și alte informații
relevante. Harta reciclării 2.0 poate deveni punctul central de informare despre
procesul municipal de reciclare pentru orice oraș, iar ghidurile devin accesibile
pentru dispozitivele mobile pentru a fi interactive și simplu de folosit.

SCHIMBĂRI
Creșterea gradului de reciclare prin eliminarea barierei pe care o reprezenta
lipsa de informații
Eliminarea confuziei în legătură de deșeurile atunci când călătorim sau ne
mutăm în alt oraș
Creșterea motivației autorităților de a ține pasul cu practicile mai performante
ale altor orașe
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PickitUp
Colector de deșeuri pentru fiecare cetățean
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DESPRE SOLUȚIE
Să reciclezi sau să scapi în mod corespunzător de obiecte mici, dispozitive sau alte
tipuri de resurse poate fi foarte greu din simplul motiv că a duce, de exemplu,
toate sticlele la un centru de reciclare sau tot cartonul undeva ia timp și ai nevoie
de un mijloc de deplasare propriu dacă nu vrei să plătești pentru livrare. PickItUp
este un sistem prin care oamenii care au nevoie de un venit pot fi susținuți direct
de tine dacă îi chemi să ridice acele materiale de care nu ai nevoie, în limita unei
cantități gestionabile, și ei pot să păstreze banii pe care îi primesc de la centrele
de reciclare. Sistemul poate fi gestionat de o organizație care alocă trasee pentru
colectori și cereri de preluare de materiale, iar tu alegi ora și ziua în care ele să fie
preluate.

SCHIMBĂRI
Eliminarea depozitelor de sticle sau a altor obiecte din casă care sunt tratate
cu amânare deoarece implică prea mult efort
Un proces care se autosusține prin stimulente adecvate pentru toate părțile
implicate

71

PickitUp: companii
Platformă de donații de obiecte pentru companii
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DESPRE SOLUȚIE
De multe ori la schimbarea unui sediu sau la schimbarea dispozitivelor tehnice,
companiile au de gestionat foarte multe obiecte care nu mai sunt folosite și cel
mai des fie sunt casate, fie sunt direct aruncate la gunoi. PickItUp pentru companii
este un serviciu prin care obiectele care pot fi donate de către companii sunt
listate pentru a fi preluate fie de alte companii mai mici care au nevoie de mobilier
sau echipamente sau alte resurse, fie de organizații neguvernamentale care au
nevoie de ele pentru beneficiarii sau pentru activitatea lor, fie de grupuri de
inițiativă care pot folosi acele obiecte pentru dotarea de centre sau școli etc.

SCHIMBĂRI
Valorificarea resurselor nefolosite de companii și reducerea costurilor pentru
organizațiile mai mici
Eliminarea stresului cu gestionarea mobilierului și a echipamentelor nefolosite
de către companii
Evitarea ca mobilierul sau deșeurile de echipamente electronice să ajungă la
groapa de gunoi
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MediWaste
Managementul deșeurilor de medicamente
la un click distanță
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DESPRE SOLUȚIE
Procedura de colectare a deșeurilor de medicamente este anevoioasă pentru
donator și pentru farmacii deopotrivă. Din cauza faptului că procesul este unul
analog și consumator de timp, disponibilitatea acestui serviciu de colectare de
medicamente nu este unul permanent, iar trasabilitatea acestora este dificil de
obținut ca urmare a registrelor de medicamente marcate pe hârtie de către
donatori. Soluția de management a deșeurilor de medicamente presupune
introducerea facilă a informațiilor despre medicamentele predate fie manual fie
prin scanarea codului de bare al produsului în cazul în care există în continuare
ambalajul pentru acesta. De asemenea, platforma prevede și mecanisme de
ajutor pentru donator ca să afle care este cel mai apropiat loc unde poate dona
medicamente expirate, cum trebuie pregătite pentru a fi donate și care sunt pașii
de urmat în proces. Proiectul necesită implementare în parteneriat cu unul sau
mai multe lanțuri de farmacii.

SCHIMBĂRI
Reducerea cantității de medicament aruncate la gunoi sau toaletă, și implicit a
pericolului pe care acestea îl pun asupra mediului și a sănătății oamenilor
Ușurarea procesului la colectare crește popularizarea practicii printre cetățeni
Crearea unei bune practici și a unor noi așteptări din partea publicului care va
determina majoritatea farmaciilor să eficientizeze procesul
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FOR ROMANIA
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OBIECTIVE PROIECTATE
OBIECTIV 1: PREGĂTIȚI PENTRU URMĂTORUL
DEZASTRU NATURAL
RVM

Voluntar DRM

Știri Oficiale

Covid19 RoHelp

Covid19 Diaspora Hub

Jurnal Medical

Ce Trebuie Să Fac

Date la zi

Cine ce face

DRM Widget Hub

Un acoperiș

ABC Accesibilizare

Sistem de management de resurse
umane și materiale în caz de seism

Platformă de informații din surse oficiale

Sprijin pentru cetățenii români din
diaspora în situații de urgență

Ghid de informații adaptate la situația
particulară a fiecărui utilizator

Informații clare despre rolul fiecărei
instituții în situații de urgență

Ajutor pentru persoanele rămase fără
locuință

Alertă Patrimoniu

Platformă de vizualizare a patrimoniului
cultural cu grad ridicat de risc
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Aplicație mobilă de solicitare de ajutor în
teren și management de voluntari
spontani

Colectare coerentă și în siguranță a
ajutoarelor pentru ONG-urile care luptă
cu pandemia

Monitorizarea stării de sănătate a
populației în timpul pandemiei

Ghid de informații adaptate la situația
particulară a fiecărui utilizator

Informații utile, simplu de integrat în
orice platformă

Ghid pentru accesibilizarea transmiterii
de informații pentru persoanele cu
dizabilități
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OBIECTIV 2: PREGĂTIȚI PENTRU
URMĂTORUL CUTREMUR
eCutremur

Bulina roșie

Expertizare Digitală

De Urgență

Shelter People Database

Brigada de Evaluare

Punct unic de căutare și de centralizare a
tuturor informațiilor în caz de cutremur

Colectare de date din teren despre
situația clădirilor după seism

Motor de căutare pentru persoanele
dispărute după un seism major

Harta clădirilor cu grad ridicat de risc și
resurse utile pentru consolidare

Plan familial de urgență și educație
pentru răspuns în caz de cutremur

Colectare de informații din teren imediat
după un cutremur major

Seismic Watchdog

Platformă de monitorizare a efectelor
post-seism

OBIECTIV 3: MĂSURAREA POLUĂRII
Date Poluare

Rețeaua anti-poluare: aer

Rețeaua anti-poluare: zgomot

Rețeaua anti-poluare: apă

Inspectorul de Energie

Eficiența Energetică

Informații complete despre poluarea din
România

Rețea de senzori low cost pentru
măsurarea poluării sonore

Auditori independenți accesibili pentru
evaluarea casei tale

O rețea de senzori low-cost, open source,
disponibili oricui

Tot ce trebuie să știi despre calitatea apei
și cum te poți implica în acțiuni dedicate

Platformă de crowdsourcing de informații
de la cetățeni activi

Contorul Public

Date despre consumul clădirilor publice
din România
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OBIECTIV 4: REDUCEREA POLUĂRII
Școala pentru Mediu

Mini Inspectorul de Mediu

Colectăm.Reutilizăm

Donează cu...

Gătește Smart

Platouaș

eFood Hub

Amprenta Mea

Energia României

Construiește E-Smart

Cumpără E-Smart

Piste de Biciclete

Conduc Electric

Transport în comun

Program de educație pentru mediu în
toate școlile din România

Soluție de management al colectării spre
reutilizare

Comunitate de pasionați de gătit
prietenoși cu mediul

Sprijin pentru cei vulnerabili din partea
Horeca

Informații complete despre sectorul
energetic din România

Echipăm cetățenii cu informații despre
eficiența energetică

Tot ce trebuie să știi despre tranziția către
mașini electrice
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Aplicație de educație pentru mediu

Modul de reutilizare pentru website-urile
de vânzări între persoane fizice

Comandă comună pentru gașca de
prieteni direct de la producătorii locali

Impactul cumpărăturilor tale asupra
mediului

Echipăm consumatorii cu informații
despre eficiența energetică

Data driven advocacy pentru construcția
de piste de biciclete

Sistem integrat național pentru
utilizatorii de transport în comun
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OBIECTIV 5: RECICLAREA
ȘI MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
SIATD 2.0

Management GNM

Date reciclare

De aruncat

Harta Reciclării 2.0

PickitUp

PickitUp: companii

MediWaste

Sistem complet de trasabilitate a
deșeurilor

Informații complete despre reciclare în
România

Informații noi și accesibilizate pe harta
reciclării

Platformă de donații de obiecte pentru
companii

Sistem de eficientizare a activității
Gărzilor de Mediu

Ghid simplu de management al deșeurilor

Colector de deșeuri pentru fiecare
cetățean

Managementul deșeurilor de
medicamente la un click distanță
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OBIECTIVE VIITOARE
OBIECTIV 6: ORAȘE PRIETENOASE
Începe în iunie 2022
Deși dezvoltarea orașelor are ca prim obiectiv deservirea locuitorilor, în România zona
urbană nu a fost concepută având în minte cetățenii. Mai mult decât atât, ne lovim tot
mai des de improvizații care nu sunt sustenabile sau decizii care afectează și chiar
înrăutățesc calitatea vieții.
Tehnologia este unul dintre cele mai eficiente instrumente care pot fi utilizate în
transformarea orașelor în spații locuibile, accesibile și prietenoase, dezvoltate în mod
responsabil și inteligent.

OBIECTIV 7: SATE DEZVOLTATE
Începe în iunie 2022
Peste jumătate din populația României locuiește în mediul rural sau în condiții
echivalente traiului în mediul rural.
Calitatea vieții la sate se măsoară atât prin veniturile pe cap de locuitor, cât și prin
accesul populației la condiții de trai civilizate, aliniate cu cele din mediul urban. Tocmai
de aceea, nu poate exista o strategie de dezvoltare a României care să nu includă
intervenții în tot ceea ce intră sub incidența infrastructurii rurale. De aceea, căutăm
soluții de tehnologie civică menite să îmbunătățească nivelul de trai și indicii de
progres.
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OBIECTIV 8: PROTECȚIA NATURII
Începe în iunie 2023
România are una dintre cele mai bogate biodiversități din Europa, iar datorită poziției
geografice beneficiem de un capital natural impresionant. Cu toate astea, perioada de
dezvoltare și tranziție economică pe care o parcurgem prezintă un risc în lipsa unei
strategii coerente și asumate de protecție a naturii.
Stilul de viață actual și deciziile cu privire la ocrotirea mediului înconjurător
influențează negativ patrimoniul natural al țării, având consecințe pe termen lung
care vizează direct generațiile viitoare.
Alături de instituțiile responsabile, de partenerii și voluntarii noștri, căutăm să
reducem impactul nociv al degradării mediului înconjurător prin dezvoltarea unor
unelte digitale care să contribuie la protejarea naturii în toate formele ei.

OBIECTIV 9: PĂDURI PROTEJATE ȘI SĂNĂTOASE
Începe în iunie 2023
Pădurile sunt una dintre cele mai importante resurse pe care România le deține. Dar
sănătatea pădurilor este amenințată de exploatări forestiere ilegale care pun sub
asediu zone care ar trebui, de altfel, să fie protejate prin lege.
Mutilarea pădurilor are efecte de durată asupra mediului, sănătății și siguranței
populației. În plus, discutăm despre o resursă foarte prețioasă al cărei proces de
regenerare durează zeci de ani, în timp ce defrișările ilegale pun la pământ sute de
copaci în doar câteva zile.
Ne propunem să generăm soluții digitale care să contribuie la menținerea și
protejarea pădurilor din România astfel încât să diminuăm riscul dispariției teritoriului
împădurit al țării.
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