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SINTEZĂ
crește semnificativ în următorii ani. 
Ținând cont și de trendul ascendent al 
activităților de colectare a deșeurilor 
nepericuloase, putem considera că 
în următorii ani numărul salariaților 
din această industrie va crește 
semnificativ, iar piața muncii în acest 
sector va fi în continuă dezvoltare.

Spre deosebire de restul statelor 
europene, în România, întreprinderile 
sociale implicate în activități de 
recuperare și reciclare a deșeurilor 
sunt prea puțin dezvoltate. Înființarea 
acestora și dezvoltarea de structuri 
ale economiei sociale în domeniul 
colectării și reciclării deșeurilor, 
reprezintă o oportunitate deosebită atât 
pentru industria de profil, cât și pentru 
îndeplinirea obiectivelor și condițiilor 
impuse de legislația europeană 
de mediu. Însă principalul câștig îl 
constituie recuperarea persoanelor 
aflate în pragul sărăciei, integrarea 
lor pe piața muncii și identificarea de 
noi soluții viabile economic și durabile 
pentru asigurarea unei vieți mai bune 
pentru toți.

În prezent, România își respectă cea mai mare parte a obligațiilor 
asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, în ceea 
ce privește managementul deșeurilor, în condițiile în care pentru 
majoritatea obiectivelor au fost negociate derogări de la termenele de 
aplicare. Chiar dacă, formal, autoritățile române sunt în grafic în ceea 
ce privește transpunerea la termen a acquis-ului comunitar privind 
managementul deșeurilor și s-au făcut pași importanți până acum în 
acest domeniu, obiectivele comunitare sunt greu de atins deoarece 
România înregistrează cantități foarte mari de deșeuri ce rămân 
negestionate conform cerințelor comunitare. Acest fapt constituie un 
punct slab al sectorului național de management al deșeurilor, ce poate 
fi valorificat, prin intermediul politicilor publice coerente și al investițiilor 
sustenabile, într-o oportunitate pentru mediul de afaceri și pentru piața 
muncii.

Noile direcții stabilite prin Directiva cadru a Uniunii Europene privind 
gestiunea deșeurilor (2008/98/EC), promovează activitățile de 
prevenire a generării deșeurilor și de reciclare a acestora, priorități 
ce pot avea ca efect o creștere a numărului agenților economici din 
domeniul managementului deșeurilor sau dezvoltarea/ reprofilarea 
celor deja existenți, apariția de noi specializări și direcții de activitate pe 
filieră, și implicit crearea de noi locuri de muncă. Pentru a se conforma 
prevederilor noii directive cadru, România trebuie să facă pe viitor 
progrese majore în domeniul managementului deșeurilor și să nu riște 
sancțiuni din partea forurilor comunitare.

Conform prognozelor oficiale, toate marile ramuri ale economiei vor 
înregistra creșteri în anii următori, mai ales industria și construcțiile. 
Se estimează că și consumul individual al gospodăriilor va crește, 
ceea ce va genera un volum mai mare de deșeuri pe care România ar 
putea fi nevoită să le gestioneze conformându-se noilor prevederi ale 
legislației europene.

În ultimii ani, industria deșeurilor din România a înregistrat un trend 
ascendent. Numărul firmelor nou înființate care și-au declarat ca obiect 
principal de activitate colectarea și recuperarea materialelor reciclabile 
a crescut cu cel puțin o treime față de anii precedenți, parte dintre 
operatorii de deșeuri estimând că în următorii 5 ani, companiile lor 
vor gestiona cantități tot mai mari de deșeuri. Reprezentanții firmelor 
incluse în prezenta cercetare sunt optimiști în ceea ce privește 
dezvoltarea industriei de profil și consideră că numărul salariaților va 
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Reciclarea este o activitate de care se discută tot mai des în legătură 
cu managementul deșeurilor și protecția mediului. Antreprenoriatul 
este cheia de boltă a reconstrucției economiilor din toate țările 
afectate de criza ultimilor ani. Tot mai des, se vorbește de economie 
socială ca de un sector în care merită să investești  timp și implicare 
pentru a obține atât profit, cât și solidaritatea ce ar putea revigora 
societatea umană în ansamblul ei. Eforturi mai mult sau mai puțin 
sistematice pentru implementarea acestor concepte au fost făcute la 
toate nivelurile decizionale, dar, în ciuda tuturor discuțiilor, studiilor 
și măsurilor (guvernamentale sau ale sectorului privat) întreprinse 
până acum în România, aceste trei caracteristici fundamentale 
ale dezvoltării durabile nu au fost abordate integrat și sinergic. 
Raportul Reciclarea deșeurilor, o piață emergentă răspunde 
acestei nevoi și identifică oportunitățile de afaceri existente pe piața 
managementului deșeurilor. Includerea în activități productive a 
grupurilor sociale vulnerabile sau deja excluse de pe piața muncii 
potențează eforturile societății civile legate de protecția mediului 
și dau o nouă dimensiune, socială, inițiativelor de utilitate publică. 
Experiența altor state în care economia socială are o pondere 
deosebită atât în PIB, cât și în viețile oamenilor este relevantă pentru 
toți factorii interesați în implementarea unui nou model economico-
social, bazat pe solidaritate umană. 

1.1 Context
Raportul de față a fost realizat în cadrul proiectului Economia 
Socială, o soluție pentru mediul înconjurător, al cărui beneficiar 
este Asociația Salvați Dunărea și Delta. Proiectul este finanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 
”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul de intervenție 6.1 
”Dezvoltarea Economiei Sociale”. Proiectul are o durată de 36 de 
luni și este implementat în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje 
SA.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului pe piața 
muncii și integrarea socială a persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile prin dezvoltarea de structuri ale economiei sociale (ES) 
în domeniul reciclării deșeurilor.

Principalele activități ale proiectului constau în:
- Identificarea oportunităților de dezvoltare a întreprinderilor sociale 
în domeniul colectării selective a deșeurilor. 
- Înființarea unor centre de resurse în cadrul cărora vor activa 
specialiști în economia socială și care vor sprijini înființarea și 

funcționarea a 4 întreprinderi sociale, 
organizate la nivel regional (Sud-Est, 
Nord-Est, Sud și București-Ilfov). 
- Asigurarea infrastructurii (spațiu, 
dotări, echipamente tehnice de 
sortare-compactare a deșeurilor 
de ambalaje) necesare funcționării 
întreprinderilor sociale.  
- Formarea și informarea persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile cu 
privire la funcționarea și dezvoltarea 
structurilor economiei sociale. 
- Promovarea responsabilizării 
și implicării comunităților locale 
în procesul incluziunii sociale și 
mobilizării grupurilor vulnerabile în 
ceea ce privește protecția mediului 
prin asigurarea unui management 
adecvat al deșeurilor. 

Prima parte a Raportului prezintă 
rezultatele unei cercetări calitative și 
cantitative efectuate pe baza datelor 
furnizate de operatori din domeniul 
managementului deșeurilor. În a 
doua parte, este evidențiat modul în 
care economia socială s-a dezvoltat 
în diverse state europene, inclusiv în 
Romania, și impactul pe care acest 
sector îl are atât în PIB-ul național, 
cat și asupra persoanelor aparținând 
grupurilor vulnerabile și care au fost 
reintegrate pe piața muncii.

Raportul oferă o imagine de ansamblu 
asupra perspectivelor de dezvoltare 
a activităților de colectare și reciclare 
a deșeurilor ca parte a economiei 
sociale. Implicarea persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile 
social în activități de protecție a 
mediului înconjurător, contribuie atât 
la consolidarea unui tip de economie 
orientată spre solidaritate, echitate 
și reinserție socială a grupurilor 
defavorizate, cât și la atingerea 

1. PREAMBUL
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obiectivelor și respectarea condiționalităților stabilite prin legislația 
de mediu adoptată la nivelul Uniunii Europene.

Noile abordări și ținte stabilite la nivel comunitar în domeniul 
managementului deșeurilor constituie priorități guvernamentale pe 
termen scurt, și pot deveni oportunități de afaceri pentru operatorii 
economici implicați în managementul deșeurilor nepericuloase. 

1.2 Metodologia
Datele prezentate în acest raport au fost colectate prin mai multe 
metode:

a. Analiză de conținut a documentelor oficiale ‑ metodă 
de tip desk‑research. Au fost analizate  o serie de documente 
oficiale ale autorităților din domeniu și site-urile organismelor 
implicate în gestionarea deșeurilor.

b. Analize secundare pe date statistice oficiale. Au fost 
prelucrate date statistice ale Institutului Național de Statistică, 
Oficiului Național al Registrului Comerțului și date Eurostat.

c. Cercetare sociologică asupra firmelor de gestionare 
a deșeurilor din România. Studiul a costat într-o cercetare 
cantitativă on-line pe un eșantion de 107 firme și a urmărit 
identificarea principalelor probleme cu care se confruntă această 
industrie și perspectivele de dezvoltare din punctul de vedere al 
operatorilor economici din domeniu.
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Capitolul 2. DINAMICA ȘI IMPACTUL 
LEGISLAȚIEI PRIVIND DEȘEURILE

În România, legislația care reglementează domeniul gestiunii 
deșeurilor este încă în schimbare. O parte dintre normele europene 
sunt în curs de transpunere (de exemplu Directiva nr. 2008/98/EC 
privind deșeurile), și multe dintre normele existente, mai ales cele de 
natură tehnică, sunt amendate și completate în intervale de câțiva 
ani. Atât noile reglementări cât și modificarea celor deja existente au 
capacitatea de a produce efecte economice și sociale semnificative.

Până în prezent, obiectivele principale ale sistemelor de management 
al deșeurilor au vizat tratarea deșeurilor deja generate prin refolosire 
și reciclare, în scopul economisirii resurselor. Introducerea acestor 
obiective în normele legislative cu caracter obligatoriu atât pentru 
instituții publice cât și pentru operatorii economici specializați a 
condus, în ultimii ani, la dezvoltarea rapidă a industriei de profil. Au 
fost înființate noi companii și au apărut servicii și produse care să 
răspundă noilor standarde reclamate de legislația în vigoare. 

Unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene în politica de 
gestiune a deșeurilor este decuplarea cantității de deșeuri de 
creșterea economică. Cu alte cuvinte, se dorește reducerea cantității 
de deșeuri generate chiar și în condiții de creștere economică. Acest 
obiectiv este formulat în Directiva cadru a Uniunii Europene privind 
gestiunea deșeurilor (2008/98/EC)1 care definește prevenirea 
generării de deșeuri ca o prioritate înaintea diferitelor forme de 
valorificare și eliminare a acestora. Reducerea cantității de deșeuri 
este considerată un indicator al eficienței societății în a-și gestiona 
resursele: cu cât producem mai puține deșeuri și le gestionăm mai 
bine pe cele existente, cu atât creșterea economică este mai 

sustenabilă. 

Obiectivul de reducere a cantității de 
deșeuri produse în medie în Uniunea 
Europeană nu a fost atins, cel puțin 
până la nivelul anului 2009. Dimpotrivă, 
în ce privește deșeurile de ambalaje, 
cantitatea generată a crescut. Se 
observă însă o stabilizare a cantității 
de deșeuri municipale generate, mai 
ales după anul 2000, în contextul unei 
creșteri economice susținute în cea 
mai mare parte a decadei. 

Noile direcții impuse de ultimele norme 
europene pun un accent deosebit pe 
prevenirea generării deșeurilor și pe 
reciclarea acestora. Cele două măsuri 
vor avea ca efect creșterea numărului 
agenților economici din domeniu sau 
dezvoltarea/reprofilarea celor deja 
existenți, noi specializări și direcții de 
activitate, noi locuri de muncă.

Oportunitățile de dezvoltare sunt 
încurajate nu numai de apariția unei noi 
cereri pe piață ci și de disponibilitatea, 
tot prin intermediul Uniunii Europene, 
a unor fonduri nerambursabile pentru 
investiții în acest domeniu considerat 
prioritar. La rândul lor, existența 
fondurilor și nevoia de proiecte 
conduc la creșterea numărului de 
consultanți și specialiști în domeniul 
managementului deșeurilor. 

În România, cea mai recentă directivă 
cadru, Directiva nr. 2008/98/EC, 
care revizuiește Directiva cadru nr. 
2006/12/EEC, a fost transpusă printr-
un proiect de lege aprobat în ședință 
de Guvern în aprilie 2011, și care este 
în prezent în dezbatere parlamentară. 
Prin urmare, regimul deșeurilor este în 
prezent legiferat prin OUG 78/2000  cu 

1   Waste Framework Directive (2008/98/EC), text disponibil online la:  http://ec.europa.eu/
environment/waste/framework/index.htm, ultima accesare aprilie 2011.

2.1 România în context european

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm
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modificările și completările ulterioare, precum și prin acte normative 
care reglementează fluxurile speciale de deșeuri. Corespondența 
între normele europene și legislația națională, cu relevanță pentru 
obiectul studiului, se regăsește în tabelul de mai jos.

Categorie Legislație europeană Legislație națională

Cadru legislativ
Directiva nr. 2008/98/EC privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive

În curs de transpunere

Directiva Cadru privind deșeurile 
nr. 2006/12/EEC

H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea 
Strategiei naționale de gestionare a 
deșeurilor și a Planului național de 
gestionare a deșeurilor, modificată și 
completată prin H.G. nr. 358/2007

OUG nr. 78/2000 privind regimul 
deșeurilor, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 426/2001; 
modificată și completată prin OUG 
nr. 61/2006, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 27/2007 

Depozitarea 
deșeurilor

Directiva nr. 1999/31/EC privind 
depozitarea deșeurilor

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, completată prin HG nr. 
210/2007 

Gestionarea 
ambalajelor și 
deșeurilor de 
ambalaje

Directiva nr. 94/62/EC privind 
ambalajele și deșeurile de ambalaje, 
modificată prin Directiva 2004/12/
CE și de Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003

HG nr. 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, 
modificată și completată prin HG 
nr. 1872/2006 și, respectiv, HG 
nr.247/2011

Deșeurile de 
echipamente 
electrice și 
electronice

Directiva nr. 2002/96/EC privind 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice, modificată prin Directiva 
2003/108/EC

HG nr. 1037/2010 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice
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De asemenea, prin H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor 
au fost stabilite ținte privind reducerea cantității de deșeuri municipale 
biodegradabile depozitate cu 25% până în 2010, cu 50% până în 2013 
și cu 65% până în 2020, raportat la cantitatea îinregistrată în 1995.

Cadrul de referință în ceea ce privește gestiunea deșeurilor în România 
a fost creat prin elaborarea Strategiei și Planurilor de gestiune a 
deșeurilor:

• Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor
• Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (2003-2013)
• Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor (2004-2013)
• Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor

La fiecare nivel, strategia și planurile introduc obiective privind 
gestionarea deșeurilor și responsabilități pentru diferite tipuri de agenți: 
instituții publice, producători, colectori, operatori de depozite de deșeuri, 
valorificatori, agenți de preluare a responsabilității. Îndeplinirea acestor 
planuri în următorii 10 ani va presupune investiții majore (o mare parte 
din ele vor fi finanțate din fonduri europene) și prin urmare va conduce 
la dezvoltarea firmelor de profil și la crearea de noi locuri de muncă în 
domeniul managementului deșeurilor. 

Până în momentul de față, România a transpus total directivele 
europene privind depozitarea deșeurilor, ambalajele și deșeurile de 
ambalaje și privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. 
Conform Ministerului Mediului și Pădurilor, sunt încă în curs de 
transpunere următoarele directive:

Directiva nr. 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive (în stadiul de proiect de lege)

Directiva 2011/37/UE a Comisiei din 30 martie 2011 de modificare 
a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind vehiculele scoase din uz (termen de transpunere 
31 decembrie 2011)

România a obținut o serie de derogări de la obligațiile prevăzute în 
directivele europene (sau de la termenele de îndeplinire a acestor 
obligații) prin Tratatul de Aderare. Nu pot fi însă obținute derogări 
suplimentare și orice încălcare a termenelor prevăzute în lege poate 
atrage după sine declanșarea procedurii de infringement. 

•	Amânarea cu 5 ani a termenelor de îndeplinire a obiectivelor 
de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje (obiectivele 
pentru 2008 din Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva 

2004/12/CE, trebuie îndeplinite 
de România până în 2013)2;

•	O derogare de 2 ani privind 
obligativitatea țintei de 
colectare separată a minim 4 
kg de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice pe cap 
de locuitor (31 decembrie 2008 
față de 31 decembrie 2006, 
conform Directivei 2002/96/CE);

•	Amânarea cu 4 ani pentru 
obiectivele de reducere 
a cantităților de deșeuri 
municipale depozitate 
(termenele de reducere cu 25% 
până în 2006, 50% până în 2009 
și 35% până în 2016 în raport 
cu cantitatea totală depozitată 
în 1995, prevăzute în Directiva 
1999/31/CE, au fost înlocuite în 
cazul României cu 2010, 2013 
respectiv 2020);

•	Prelungirea termenelor de 
închidere sau conformare 
cu 8 ani pentru 101 depozite 
municipale (până în 2017 față 
de 2009, cum prevede Directiva 
1999/31/CE), cu reducerea 
treptată a cantităților de deșeuri 
depozitate în aceste rampe;

•	Perioade de tranziție de 
maxim 4 ani pentru aplicarea 
cerințelor privind deșeurile 
lichide, corozive și oxidante 
și prevenirea infiltrării apelor 
de suprafață în deșeurile 
depozitate la un număr de  23 
de depozite neconforme și 5 
iazuri de decantare din industria 
extractivă (până în 2013 față de 
2009, conform Directivei 1999/31/
CE).

2   Termenele și obiectivele diferă și în funcție de tipul de material. Pentru detalii privind țintele de 
valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, consultați tabelul de la pagina 20
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Prin urmare, pentru perioada următoare, România va avea o sarcină 
considerabilă: va fi nevoită să gestioneze corespunzător cantități din 
ce în ce mai mari de deșeuri respectând noile prevederi ale legislației 
europene. Se impun astfel ținte mai mari de recuperare și valorificare 
pe majoritatea fluxurilor de deșeuri, precum și reglementări mai stricte 
privind cantitățile care pot fi depozitate și condițiile de depozitare. În 
momentul de față România respectă în cea mai mare parte obligațiile 
asumate prin Tratatul de Aderare, dar asta în condițiile în care  pentru 
majoritatea obiectivelor au fost negociate derogări de la termenele 
de aplicarea, ce vor expira în următorii câțiva ani. Este de așteptat 
ca ambele nevoi menționate să genereze schimbări fundamentale în 
industria de gestionare a deșeurilor și pe piața muncii din acest sector.

Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabila (SNDD) 
orizonturi 2013-2020-2030, este prioritară dezvoltarea sistemelor 
de management integrat al deșeurilor prin îmbunătățirea gestionării 
deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 
30 de județe până în 2015. Acțiunea în acest domeniu se va concentra 
pe punerea în aplicare a proiectelor integrate de gestionare a 
deșeurilor la nivel național și regional prin orientarea ierarhică a 
investițiilor conform priorităților stabilite: prevenire, colectare selectivă, 
reciclare, valorificare, tratare și eliminare. Concomitent, programele de 
management integrat se vor extinde progresiv și în mediul rural prin 
instituirea unor servicii de colectare, și prin eliminarea gropilor de gunoi 
necontrolate.

Chiar dacă, formal, autoritățile române sunt în grafic în ceea ce privește 
transpunerea acquis-ului comunitar privind managementul deșeurilor, 
în fapt obiectivele comunitare vor fi greu de atins. Derogările obținute în 
îndeplinirea noilor cerințe nu vor fi suficiente în absența unor măsuri de 
stimulare a sectorului economic privat, de responsabilizare a populației 
și de promovare de noi motode de colectare, reciclare, procesare și 
depozitare a deșeurilor. 

În condițiile în care singurele pârghii reale pe care le au autoritățile 
guvernamentale pentru a influența semnificativ industria de gestionare 
a deșeurilor sunt cele de reglementare și control, e nevoie de un 
pachet de măsuri integrate, coerente și consecvente care să crească 
semnificativ rata de colectare/procesare, absorbind forța de muncă 
disponibilă. 
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Conform legislației în vigoare relevante pentru managementul 
deșeurilor, respectiv OUG nr.78/2000 privind regimul deșeurilor 
și HG nr.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de 
gestionare a deșeurilorși a Planului național de gestionare a 
deșeurilor, actualizate, prin deșeu se înțelege orice substanță sau 
orice obiect din categoriile menționate mai jos de care deținătorul se 
debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa:

-	Reziduuri de producție sau consum 
-	Produse în afara standardelor
-	Produse cu valabilitate expirată
-	Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte 

incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca 
rezultat al unui incident

-	Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei acțiuni 
voluntare (de exemplu, reziduuri de la operațiile de curățare, 
materiale de ambalare, containere și altele asemenea)

-	Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, 
catalizatori epuizați – terminați și altele asemenea)

-	Substanțe devenite improprii utilizării (de exemplu, acizi 
contaminați, solvenți contaminați, săruri de amestec epuizate)

-	Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri 
de distilare și altele asemenea)

-	Reziduuri de la procese de combatere a poluării (de exemplu, 
nămol de la instalații de purificare a gazelor, pulberi din filtrele 
de aer, filtre uzate și altele asemenea)

-	Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, șpan provenit de 
la operațiile de strunjire sau frezare și altele asemenea)

-	Reziduuri provenite de la extracția și procesarea materiilor prime 
(de exemplu, reziduuri de la exploatările miniere sau petroliere 
și altele asemenea)

-	Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB 
și altele asemenea)

-	Toate materialele, substanțele sau produsele a căror utilizare 
este interzisă de lege.

-	Produse de care deținătorul nu mai are trebuință (de exemplu, 
reziduuri înlăturate/îndepărtate din agricultura, birouri, magazine, 
din sfera menajera, din circuitul comercial și altele asemenea)

-	Materiale, substanțe sau produse contaminate ce rezultă din 
acțiunea de refacere a solului. 

Prezentul raport face referire în special 
la tipurile de deșeuri (municipale, 
deșeuri de ambalaje, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, 
deșeuri biodegradabile, ș.a.) stabilite 
prin Strategia națională de gestionare 
a deșeurilor și Planul național 
de gestionare a deșeurilor, care 
clasifică,în mod formal, toate tipurile 
de deșeuri generate pe teritoriul țării 
și cu potențial ridicat de reciclare în:

● deșeuri municipale și asimilabile: 
totalitatea deșeurilor generate, în 
mediul urban și în mediul rural, din 
gospodării, instituții, unități comerciale 
și prestatoare de servicii (deșeuri 
menajere), deșeuri stradale colectate 
din spații publice, străzi, parcuri, 
spații verzi, deșeuri din construcții 
și demolări, nămoluri de la epurarea 
apelor uzate orășenești;
● deșeuri de producție: totalitatea 
deșeurilor generate din activitățile 
industriale.

2.2 Categorii de deșeuri reciclabile
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Deșeurile municipale sunt 
deșeurile menajere și asimilabile 
colectate din localități -în mediul 
urban și rural, gospodării, instituții 
publice, unități comerciale, agenți 
economici (deșeuri menajere și 
asimilabile), deșeuri stradale 
colectate din spații publice, străzi, 
parcuri, spații verzi, precum și 
deșeurile rezultate din construcții 
și demolări colectate de operatorii 
de salubritate. Cea mai mare parte 
a deșeurilor din această categorie 
provine din gospodării (aproximativ 
81%)3. În România, gestionarea 
deșeurilor municipale intră, în 
responsabilitatea autorităților 
publice locale, care însă pot 

concesiona serviciile de salubritate unor agenți economici. 

La nivelul Uniunii Europene, deșeurile municipale reprezintă 
aproximativ 10% din totalul deșeurilor generate. În ciuda acestui 
procent relativ redus, gestionarea deșeurilor municipale este 
considerată o prioritate, iar cantitatea lor este unul dintre cei mai 
importanți indicatori ai succesului statelor în a-și gestiona deșeurile 
în general. 

La fel ca și în celelalte noi state membre ale UE, cantitatea de 
deșeuri municipale generată în România este mai mică față de cea 
din țările vestice și față de media întregii Uniuni. Totodată, în ultimii 
10 ani, cantitatea de deșeuri municipale din România nu a înregistrat 
aceeași stabilizare ca în celelalte țări (Figura 1).

3    Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Raport Anual privind Starea Mediului în România 
pe anul 2009, București, 2010, p.221, disponibil online la: http://www.anpm.ro/Mediu/raport_
privind_starea_mediului_în_romania-15, ultima accesare aprilie 2011.

2.2.1 Deșeuri municipale

http://www.anpm.ro/Mediu/raport_privind_starea_mediului_in_romania-15
http://www.anpm.ro/Mediu/raport_privind_starea_mediului_in_romania-15
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Sursa datelor Fig.1. Eurostat, Municipal wastegeneration per capita, disponibil 
online pe site-ul European Environmental Agency: http://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/indicators/municipal-waste-generation/municipal-waste-generation-as-
sessment-published-3, ultima accesare aprilie 2011.

Având în vedere tendințele de creștere a cantităților de deșeuri 
municipale generate la nivelul Uniunii Europene, tendință prezentă 
atât în rândul vechilor state membre din vest, cât și în rândul țărilor 
care au devenit membre după 2004, ne putem aștepta ca și în 
România cantitatea acestui tip de deșeuri generate să cunoască un 
trend crescător în următorii ani. 

Raportat la toate celelalte țări membre ale Uniunii Europene, 
România înregistrează cea mai mare discrepanță între cantitatea 
de deșeuri municipale generată și cantitatea tratată (Figura 2).
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Sursa datelor Fig.2. Eurostat, Newsrelease N°37/2011 - 08 March 2011, disponibil 
online la: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/
municipal_waste, ultima accesare aprilie 2011.

Doar 78% din deșeurile municipale generate în România sunt 
tratate, față de o medie de 98% la nivelul Uniunii Europene (Figura 
3), în contextul în care prin “tratare” se înțelege atât reciclarea, 
incinerarea și compostarea deșeurilor, cât și depozitarea acestora 
în rampe de gunoi special amenajate. Rămâne însă un foarte mare 
procent, de aproximativ 22% din cantitatea totală de deșeuri produse 
în România, care nu este gestionată deloc.

În ceea ce privește metoda prin care sunt tratate deșeurile în 
România, gestiunea acestora este cea mai ineficientă dintre 
toate țările europene cu excepția Bulgariei (Figura 3). Din totalul 
deșeurilor municipale colectate, 99% sunt depozitate la rampe de 
gunoi, aceasta fiind cea mai puțin dezirabilă soluție de gestionare. 

Prin comparație, țări ca Germania și Austria nu depozitează 
aproape nimic din deșeurile municipale, reușind să recicleze și să 
composteze peste 60% din cantitatea produsă, restul fiind incinerată. 
La nivelul întregii Uniuni Europene, media este de aproape 50% 
deșeuri municipale reciclate sau compostate și doar 38% depozitate 
la rampe de gunoi.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste
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Sursa datelor Fig.5. Eurostat, Newsrelease N°37/2011 - 08 March 2011, disponibil 
online la: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/
municipal_waste, ultima accesare aprilie 2011.

La nivel european, România este pe penultimul loc în ce privește 
cantitatea de deșeuri municipale reciclate, cu un procent de 
aproximativ 1% (Figura 4), urmată doar de Bulgaria. Directiva 
europeană privind depozitarea deșeurilor (1999/31/EC) prevede 
însă faptul că până în anul 2009 cantitatea de deșeuri depozitate 
nu poate depăși 50%, iar până în 2016 aceasta trebuie redusă la 
cel mult 35%. România poate primi o derogare de cel mult 4 ani de 
la aceste ținte, dar atingerea lor este puțin probabilă în condițiile în 
care ar necesita reducerea la jumătate a cantităților depozitate până 
în 2013.

După cum reiese din Figura 3, procentul de deșeuri municipale 
tratate prin compostare în România în anul 2009 este practic 
0%, deși deșeurile biodegradabile reprezintă 50% din compoziția 
deșeurilor municipale. Fenomenul poate fi explicat atât prin lipsa 
facilităților de compostare cât și prin faptul că fracția biodegradabilă 
nu este colectată separat față de restul deșeului menajer.

Conform ANPM, în România, tratarea deșeurilor biodegradabile 
este încă în etapa de planificare și de implementare a unor micro-
proiecte pilot: “În cursul anului 2008 au fost în operare 2 instalații 
de compostare (la Piatra Neamț, județul Neamț și Chieșd, județul 
Sălaj), cu o capacitate totală de 26.020 tone/an, care au produs o 
cantitate de circa 2.900 tone de compost”.

Dacă în anul 2008 au fost colectate 
7.370.000 de tone de deșeuri 
municipale, și aproximativ 50%  din 
acestea (3.685.000 tone) reprezintă 
deșeuri biodegradabile, se poate 
calcula că cele două instalații 
menționate au capacitatea de 
a procesa aproximativ 0.7% din 
cantitatea de materie biodegradabilă 
colectată neselectiv și depozitată la 
rampe.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste
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Sursa datelor Fig.6. Eurostat, Newsrelease N°37/2011 - 08 March 2011, disponibil 
online la: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/
municipal_waste, ultima accesare aprilie 2011.

Un impediment major al creșterii cantității de deșeuri municipale 
tratate este procentul crescut de deșeuri biodegradabile (50%) 
din compoziția deșeurilor municipale (Figura5). Pentru a reduce 
cantitățile depozitate, România ar trebui să ia măsuri pentru reducerea 
cantității de deșeuri biodegradabile produse, compostarea parțială 
a deșeurilor biodegradabile generate (actualmente procentul de 
compostare este practic zero), și reducerea cantității de deșeuri de 
ambalaje (plastic, sticlă, hârtie, metal) amestecate cu cele menajere.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste
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Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Generarea și gestionarea deșeurilor, disponibil prin baza de date Tempo Online, 
ultima actualizare 13-04-2011.

Sursa datelor: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Raport Anual privind Starea Mediului în România pe anul 2009, București, 
2010

La nivelul regiunilor de dezvoltare din România, cele mai mari cantități de deșeuri municipale sunt colectate 
în regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Est și în București-Ilfov (Figura 6).
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4   ANPM, Raport Anual privind Starea Mediului în România pe anul 2009, București, 2010, p.221.

Este însă foarte important de menționat faptul că în anul 2010, doar aproximativ 54% din populația României 
beneficiază de servicii de salubritate, ponderea fiind de 80% în orașe și de 22% în mediul rural4. 
Iată evoluția acestei situații în ultimii ani, din care rezultă că cea mai mare creștere, de 3%, s-a înregistrat în 
intervalul 2007-2010 (Figura7):

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Generarea și gestionarea deșeurilor, disponibil prin baza de date Tempo Online, 
ultima actualizare 13-04-2011.

Există discrepanțe între regiuni și în ceea ce privește rata de valorificare a deșeurilor municipale colectate. 
Dacă în București-Ilfov erau valorificate, în anul 2007, aproximativ 2.5% din deșeurile colectate, în Regiunea 
Vest procentul era de peste 10 ori mai mic (Figura 8).

Sursa datelor Fig.8Institutul Național de Statistică, Generarea și gestionarea deșeurilor, disponibil prin baza de date Tempo Online, 
ultima actualizare 13-04-2011

Dași datele disponibile din surse oficiale nu reflectă evoluția din ultimii ani, apreciem căîn acest domeniu 
s-a înregistrat  o tendință crescătoare, atât prin implicarea autorităților și mediului privat, cât și ca urmare a 
dezvoltării acestui segment de piață. 
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Directivele europene stabilesc obiective stricte privind reciclarea 
deșeurilor de ambalaje, pe tipuri de materiale. România, în cadrul 
procesului de negociere, a obținut perioade de tranziție pentru 
conformarea integrală cu cerințele legislației europene astfel încât 
până în anul 2013, toate obiectivele vor fi atinse etapizat. Până în 
prezent, Romania este „în grafic” la acest capitol, atingând toate 
obiectivele intermediare,dar riscă sancțiuni din partea forului 
comunitar la expirarea perioadei de conformare dacă nu înregistrează 
progrese substanțiale în viitorul apropiat. Pentru aceasta, perioada 
următoare este deosebit de importantă ținând cont de faptul că, prin 
epuizarea fluxului industrial și comercial, sunt necesare cantități 
crescute de deșeuri de ambalaje provenite de la populație care să 
fie colectate și orientate către reciclare.

Și în cazul gestionării deșeurilor de ambalaje5, în context european 
România se poziționează similar ca și în cazul gestionării deșeurilor 
municipale: pe ultimele locuri, în condițiile în care sunt în vigoare 
perioadele de tranziție. În ciuda faptului că generează aproximativ 
o treime din cantitatea de deșeuri de ambalaje produsă în medie de 
vechile membre ale UE, proporția de ambalaje reciclate în România 
este cea mai mică dintre toate statele membre ale Uniunii Europene 
(Figura 9).

Anul

Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de 
material

Obiectivul 
global de 

valorificare 
prin 

reciclare*) 
(%)

Obiectivul global 
de valorificare 

sau incinerare în 
instalații de incinerare 

a deșeurilor cu 
recuperare de energie 

**) 
(%)

Hârtie și 
carton 

(%)

Plastic 
(%)

Sticlă 
(%)

Metale 
(%)

Lemn 
(%)   

2007 15 10 22 15 5 28 34
2008 60 11 32 50 7 33 40
2009 60 12 38 50 9 38 45
2010 60 14 44 50 12 42 48
2011 60 16 48 50 15 46 53
2012 60 18 54 50 15 50 57
2013 60 22,5 60 50 15 55 60

2.2.2 Deșeuri de ambalaje
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5   În acest context ambalajul este definit ca “orice obiect, indiferent de materialul din care 
este confectionat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejãrii, manipulãrii, distribuției și 
prezentãrii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producãtor pana la utilizator 
sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat 
ambalaj.”, conform HG nr. 621/2005.
6   Țintele de reciclare separate pentru ambalaje din hârtie/carton, sticlă, plastic, metal și lemn, 
sunt stabilite prin HG nr. 621/2005. 
7   http://www.anpm.ro/upload/31642_Interpretare%20ambalaje%202009%20(2).pdf

Sursa datelor Fig.9 Packagingwaste 2007, 1000 tonnes: EUROSTAT, Environmental 
Data Centre on waste Tablespursuantto Commission Decision 2005/270/EC: 
DG Environment, disponibil online la: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
figures/packaging-waste-generation-per-capita-and-by-country-8, ultima accesare 
aprilie 2011.

Doar o treime din deșeurile de ambalaje din România (33,5%) au fost 
reciclate în anul 2008 (Figura 10). Ținta stabilită prin Directiva privind 
ambalajele (2004/12/EC), de minim 55% până în anul 2008, a fost 
îndeplinită de toate țările vechi membre ale Uniunii, dar și de Cehia, 
care în 2009 și-a reciclat 67% din deșeurile de ambalaje. Țările noi 
membre ale UE au primit derogări de la termenul de realizare, astfel 
că România trebuie să îndeplinească ținta de 55% ambalaje reciclate 
abia din 20136.

Conform datelor ANPM pentru anul 2009, procentul de reciclare atins a 
fost 40,47%7, mai mult decât obiectivul de reciclare negociat, de 38%, 
cea ce arată trendul ascendent al acestei activități. Chiar și având 
în vedere această evoluție, atingerea țintei din 2013 ar presupune o 
creștere a cantității de ambalaje reciclate cu peste 35% comparativ cu 
anul 2009.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/packaging-waste-generation-per-capita-and-by-country-8
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/packaging-waste-generation-per-capita-and-by-country-8


22

Sursa datelor Fig.10 Eurostat, Recyclingrates for packaging waste, disponibil 
online la: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1
&language=en&pcode=ten00063, ultima accesare aprilie 2011.

2.2.3 Deșeuri de echipamente electrice și 
electronice (DEEE)
Din această categorie fac parte: aparatele de uz casnic de mari sau 
mici dimensiuni, echipamentele informatice și de telecomunicații, 
echipamente de larg consum, unelte electrice și electronice (cu 
excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni), echipamente 
de iluminat. 

Prin comparație cu reciclarea deșeurilor de ambalaje, reciclarea 
echipamentelor electrice și electronice este mai dificilă, aceasta 
necesitând tehnologii de separare a diferitelor materiale componente. 
În procesul de reciclare, aparatura este sortată în funcție de tip. 
Fiecare aparat este dezasamblat în părți componente, materiale 
plastice și metale. Urmează ultima parte, extragerea materialelor 
utile.

Situația colectării și reciclării în cazul deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice se repetă, cu diferența principală că aceste 
deșeuri sunt colectate de la consumatori într-o proporție foarte mică. 
În România, diferența dintre cantitatea de echipamente puse pe piață 
și cantitatea de echipamente colectate de la consumatori este cea 
mai mare de la nivelul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, colectăm 

8   La nivel european, deșeurile electrice sunt reglementate prin Directiva nr. 2002/96/CE privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice, modificată prin Directiva 2003/108/EC. În 
România, directiva este transpusă prin HG nr. 1037/2010.

cel mai puțin, atât ca și cifră absolută, 
cât și ca procent din cantitatea pe care 
o consumăm (Figura 11). Conform 
normelor europene și legislației 
românești care le transpune8, până 
în anul 2008, rata medie anuală de 
colectare a deșeurilor electrice trebuia 
să atingă 4 kg/locuitor. În anul 2008 a 
fost colectată o cantitate echivalentă 
cu un sfert din această țintă, adică 
aproximativ 1kg/locuitor. Discrepanța 
foarte mare între aceste rezultate și 
obiectivele stabilite provine atât din 
faptul că echipamentele electrice și 
electronice vechi au o durată mai 
mare de utilizare în gospodării, cât 
și din faptul că, frecvent, DEEE se 
înregistrează și raportează în mod  
eronat ca fiind deșeuri metalice.

Mai mult decât atât, chiar și din 
deșeurile electrice colectate, sunt 
tratate mai puțin de 40%, și doar 26% 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00063
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00063
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sunt valorificate prin reutilizare sau reciclare (Figura 11). Majoritatea 
țărilor Uniunii Europene reciclează sau reutilizează peste 70% 
din deșeurile electrice colectate. Dintre țările foste comuniste, noi 
membre ale UE, se remarcă Slovacia, Ungaria și Estonia, care 
reușesc fiecare să recicleze sau reutilizeze peste 80% din deșeurile 
electrice pe care le colectează de la consumatori. 

Sursa datelor Fig.11Eurostat, WEEE - KeyStatisticsand Data, disponibil online 
la: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/
weee, ultima accesare aprilie 2011.

În anul 2008, conform normelor menționate mai sus, în România 
ar fi trebuit să fie valorificată între 70% și 80% din cantitatea de 
deșeuri electrice colectate, în funcție de tipul de echipament. Rata 
de valorificare a fost de aproximativ 37%. În ceea ce privește 
reutilizarea și reciclarea, țintele variază între 50% și 75%. Rata 
atinsă a fost de aproximativ 26% (Figura 12).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/weee
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/weee
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Sursa datelor Fig.13. Eurostat, WEEE - KeyStatisticsand Data, disponibil online 
la: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/
weee, ultima accesare aprilie 2011.

Colectorii și reciclatorii au inițiat diverse acțiuni pentru colectarea 
deșeurilor electrice de la populație. De exemplu, în anul 2007, în 
România a avut loc prima campanie de colectare a DEEE de la 
populație - campania „Marea debarasare”, organizată de Ministerul 
Mediului și Pădurilor, împreună cu  asociațiile colectoare. 

În afară de aceste acțiuni, importatorii și producătorii de electronice 
ar putea fi obligați să adune deșeuri de aparate electrice și 
electronice într-o cantitate echivalentă cu 20% din cantitatea totală 
de electronice și electrocasnice pe care le vând. În acest scop, 
firmele ar putea oferi bonusuri la cumpărare, în caz de returnare a 
obiectului vechi similar.

Deși s-au făcut pași importanți până acum în domeniul 
managementului deșeurilor, România înregistrează cantități mari de 
deșeuri ce rămân negestionate conform cerințelor comunitare. Acest 
fapt constituie un punct slab al sectorului național de management 
al deșeurilor ce poate fi transformat, prin intermediul politicilor 
publice coerente și al investițiilor sustenabile, într-o oportunitate 
pentru mediul de afaceri și pentru piața muncii. Accesul populației 
la servicii de salubritate și gradul de acoperire la nivel național a 
acestora au urmat un trend ascendent în ultimii ani, reprezentând 
astfel  semnale pozitive de conformare a operatorilor din sistem atât 
la cerințele comunitare cât și la cele ale pieței.

Deșeuri menajere:  
• Aproximativ 2 milioane de tone 

de deșeuri municipale nu sunt 
gestionate din cauza lipsei 
accesului populației la servicii de 
salubritate9. 

• Colectarea acestor deșeuri ar 
reprezenta o creștere cu 27% a 
cantității de deșeuri municipale 
care trebuie gestionate.

Deșeuri de ambalaje:  
• Până la momentul raportării din 

2008, România și-a îndeplinit 
obligația asumată prin Tratatul 
de Aderare de a recicla minim 
33% din cantitatea de deșeuri de 
ambalaje generate. Ținta pentru 
anul 2013 este însă mult mai 
mare (55% obiectiv general de 
reciclare), iar din acest an există o 
țintă separată și pentru reciclarea 
PET și aluminiu. 

Deșeuri de echipamente electrice și 
electronice:

• În România se colectează selectiv 
aproximativ un sfert din cantitatea 

9   Conform ANPM, Raport 2008.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/weee
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/weee
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de deșeuri electrice și electronice 
prevăzută de obiectivele de 
colectare din normele europene 
(1 kg pe cap de locuitor față de 4 
kg conform Directivei nr. 2002/96/
CE )

Deșeuri biodegradabile:
• Aproximativ 99% din cantitatea de 

deșeuri biodegradabile este ames-
tecată cu deșeurile municipale 
și depozitată, fără a fi aplicate 
procesele corespunzătoare de 
tratare și valorificare. Nu poate 
fi realizată însă o estimare 
privind proporția de deșeuri 
biodegradabile care ar putea fi 
colectate selectiv și compostate. 
Chiar dacă nu există o țintă 
stabilită la nivel european în ceea 
ce privește reciclarea deșeurilor 
biodegradabile, procentul de 1% 
înregistrat de România o plasează 
mult în urma altor state membre 
ale UE, care înregistrează valori 
semnificativ mai mari. 

Principalele provocări legate de obiectivele de reciclare constau atât 
în diversificarea serviciilor în domeniul colectării, sortării și procesării 
deșeurilor, cât și în schimbarea mentalității consumatorilor prin 
descurajarea consumului exagerat și a risipei de materii prime și 
încurajarea consumului responsabil și prietenos cu mediul.

În concluzie, având în vedere obligativitatea respectării acquis-ului 
comunitar, în momentul de față, România nu și-a îndeplinit 
obiectivele în ceea ce privește mai multe fluxuri de deșeuri și 
procese de gestionare a acestora. Cum legislația europeană din 
domeniul managementului deșeurilor are un impact major asupra 
sectorului economic aferent și asupra pieței muncii din domeniu, fără 
excepție, toate obiectivele pe care România le are de îndeplinit în 
ceea ce privește managementul deșeurilor, necesită o intensificare 
a activităților în acest domeniu, ce implică atât creșterea numărului 
de  agenți economici, a personalului angajat, cât și o diversificare a 
ofertei de produse și servicii specifice. 
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Gestiunea deșeurilor cuprinde o serie de etape pornind de la 
generare, colectare, sortare, transport, procesare și/sau reciclare 
până la valorificare. Fiecare din aceste etape este susceptibilă 
de a permite dezvoltarea de servicii, deși abordarea integratoare 
prezintă avantajul de a maximiza impactul și cota de piață, cu 
costuri și riscuri rezonabile. Această etapizare se aplică și în cazul 
deșeurilor municipale și cuprinde inclusiv monitorizarea acestora 
după închidere.

Conform Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu toate 
că deșeurile municipale au o pondere destul de mică din totalul 
deșeurilor generate — aproximativ 3%, conform ultimelor date 
disponibile la nivel de 2007, interesul pentru punerea în practică a 
unui sistem integrat și eficient de gestionare a acestora este deosebit 
de crescut datorită impactului pe care îl creează aceste deșeuri.

Administrațiile publice locale răspund de gestionarea deșeurilor 
municipale fiind principalele instituții responsabile cu procesele de 
colectare, colectare selectivă, transport, sortare, tratare, valorificare 
și eliminare finală a acestora. De regulă, aceste activități se realizează  
în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către 
un operator economic autorizat.

Din momentul în care deșeurile municipale sunt generate (în 
gospodării, de către agenți economici sau în spații publice), acestea 
sunt supuse unui flux care implică următoarele procese: colectarea, 
sortarea deșeurilor reciclabile pe tip de deșeu, pe tip de material, 
compactare, transport, reciclare și valorificare.

Din perspectiva acestui studiu, este de interes să analizăm acele 
etape de gestionare a deșeurilor în care se pot dezvolta întreprinderi 
sociale care să genereze atât un impact pozitiv de mediu, cât și 
unul social, prin dezvoltarea unor afaceri care să creeze locuri de 
muncă în acest domeniu aflat în plină ascensiune. Apreciem că este 
oportun să analizăm, în acest context, etapele de colectare, sortare 
și pregătire pentru reutilizare.

Capitolul 3. DIVERSIFICAREA 
SERVICIILOR ÎN GESTIUNEA 
DEȘEURILOR

3.1 Etapele prin care trec deșeurile
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depozitarea acestora în locuri special 
amenajate în vederea reciclării. 
Conform Hotărârii Guvernului 
nr.621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 
(completată și modificată prin HG 
nr.1872/2006 și HG nr.247/2011 ) atât 
operatorii economici, populația cât 
și toate persoanele fizice și juridice 
care generează deșeuri de ambalaje 
din alte tipuri de activități decât cele 
comercial-industriale sunt obligați 
să depună separat deșeurile de 
ambalaje. 

Deșeurile reciclabile pot fi colectate 
atât separat pe tip de deșeu – ambalaje: 
hârtie și carton, metale, sticlă, PET, 
alte plastice, deșeuri de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) etc., 
cât și în amestec, ținând cont de 
compatibilitatea anumitor fluxuri de 
materiale așa cum este cazul așa 
numitelor „ambalaje ușoare”, fracție 
compusă din plastic și metal. O altă 
abordare este colectarea în amestec a 
materialelor reciclabile: plastic, metal, 
sticlă și hârtie, metodă care este din 
ce în ce mai mult evitată în condițiile în 
care pentru a fi acceptate la reciclare, 
deșeurile trebuie să îndeplinească 
anumite condiții de calitate. Această 
modalitate este acceptabilă numai 
în zonele în care deșeul reciclabil 
generat este într-o cantitate redusă și 
în general contaminarea este ridicată, 
caz în care cea mai potrivită modalitate 
de gestionare rezultată din analiza 
ciclului de viață, este valorificarea 
energetică.

Metodele de colectare trebuie să fie adaptate ținând cont de o 
serie de factori dintre care cei mai importanți sunt tipul arealului 
acoperit (zona aglomerată urbană, zone rezidențiale, zone rurale) 
comportamentul populației (comoditatea utilizării serviciului prin 
asigurarea proximității) și costul activității (acceptabilitate pentru 
utilizator prin asigurarea suportabilității costurilor).

Ca și metode de colectare aplicabile în majoritatea Statelor Membre 
ale UE, cele mai frecvent utilizate pentru colectarea deșeurilor 
generate în gospodarii sunt:
-	Colectarea din „poartă în poartă”  ceea ce presupune că deșeul 

este colectat cu o anumită frecvență de la domiciliul generatorului, 
în acest caz recipienții utilizați fiind saci sau pubele;

-	Colectarea prin „puncte de colectare” care sunt amplasate la 
o distanță acceptabilă pentru generator (cca. 50 metri), aceste 
puncte fiind dotate cu containere de capacitate medie ;

-	Puncte de colectare municipale, dedicate deșeurilor speciale 
care se generează cu frecvență scăzuta (mobilier, deșeuri 
de mari dimensiuni, deșeuri de la renovări și reparații, DEEE, 
deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, vegetale – crengi, 
iarbă).

Colectarea selectivă. Colectarea selectivă a deșeurilor presupune 

3.1.1 Colectarea
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Din deșeuri poate fi recuperată 
atât componenta materială, cât și 
cea energetică. Prin reciclare se 
recuperează componenta materială 
astfel încât materialele pot fi folosite 
pentru a produce noi bunuri, iar 
prin utilizarea valorii energetice a 
deșeurilor se poate obține atât energie 
termică cât și  energie electrică

Indiferent de metoda de colectare, următoarea etapă este sortarea 
deșeurilor pe categorii de materiale și clase de calitate. Sortarea 
deșeurilor în centrele specializate, presupune de obicei mai multe 
etape, din care majoritatea sunt automatizate, permițând sortarea 
rapidă a unor cantități impresionante de deșeuri.

Pe scurt, sortarea decurge în modul următor: încărcătura de deșeuri 
colectata este plasată pe o bandă rulantă de unde sunt sortate 
deșeurile reciclabile de deșeurile reziduale, precum și deșeurile 
reciclabile  pe tipuri de material si tipuri de deșeuri. Sortarea se face 
manual sau automat. 

Pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, avem 
următorul traseu:

→ Colectorul (firma sau operatorul de salubrizare care se 
ocupa cu colectarea selectivă) ridică deșeurile reciclate;

→ Deșeurile ajung la stațiile se sortare unde sunt descărcate 
și transferate către linia de sortare manuală sau semi-automată, 
unde deșeurile nereciclabile sunt îndepărtate, iar cele reciclabile 
sunt separate, în funcție de tipul de material;

→ Următorul pas după sortare îl reprezintă reciclarea și 
valorificarea deșeurilor. În unele cazuri companiile colectoare 
trimit deșeurile compactate către companiile care reciclează 
plasticul, metalul, hârtia sau sticla pe care le transformă în 
materie primă secundară. În alte cazuri compania colectoare se 
ocupă și cu valorificarea deșeurilor.

3.1.2 Sortarea
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Hârtie De la punctele și centrele de 
colectare, hârtia, cutiile de 
carton, ambalajele de carton 
pentru produsele alimentare 
lichide, sunt făcute pachete 
și presate, apoi sunt trimise 
la fabricile de hârtie unde 
urmează să fie reciclate

Aici au loc  următoarele etape de 
procesare în vederea reutilizării:
- sunt sortate pe categorii: ziare, 
reviste, cutii de carton etc., apoi sunt 
tocate și amestecate cu apă până se 
obține o pastă de hârtie.
- ambalajele de carton sunt puse într-un 
recipient cu apă unde sunt agitate timp 
de 15-30 de minute pentru a separa 
pasta de hârtie de celelalte materiale.  
- Pasta de hârtie este spălată și 
uscată, rezultatul obținut fiind hârtia 
reciclată.

Hârtia obținută este 
folosită pentru fabricarea 
altor produse din hârtie: 
pungi, ziare, reviste, 
plicuri, caiete, cartoane 
pentru ouă și chiar hârtie 
igienică.

Plastic După colectare, deșeurile 
de ambalaje din plastic sunt 
sortate pe tip de plastic și 
transportate la fabricile de 
reciclare a plasticului.

După spălare și îndepărtarea 
impurităților (lipici sau etichete), sunt 
tăiate în bucăți.

Deșeurile de ambalaje din plastic sunt 
transformate în fulgi de plastic și apoi 
în granule din care se fabrica diverse 
produse.

Din plasticul reciclat 
de pot obține diverse 
materiale cum ar fi fibrele 
pentru covoare sau pentru 
confecții, materialul de 
umplutura pentru perne, 
pentru jucăriile de plus, 
ambalaje din plastic, 
carcasele pentru casete și 
cd-uri, accesoriile pentru 
birou

Metal Aluminiu 
Doze 
metalice

- Dozele sunt transportate la 
centrele de reciclare unde 
sunt comprimate foarte mult, 
sub forma unor baloturi și 
sunt trimise la fabricile care 
prelucrează aluminiul.

În fabrici aluminiul este separat de 
alte deșeuri înainte de a fi reciclat. 
Dozele de aluminiu sunt tocate, 
topite și amestecate cu o cantitate de 
aluminiu nou.
- Din aluminiul reciclat se obțin lingouri 
care apoi sunt transformate în foi mari 
de aluminiu.

Aceste foi pot fi refolosite 
pentru diferite utilități, în 
funcție de necesitățile 
pieței: doze noi de 
aluminiu pentru băuturile 
răcoritoare, rame pentru 
tablouri, agrafe pentru 
hârtie și chiar piese pentru 
avioane.

Oțel 
Cutii 
Conserve

- Cutiile de conserve sunt 
sortate și ulterior sunt trimise 
către fabrici care prelucrează 
otelul

-  Cutiile de conserve sunt comprimate 
sub forma unor cărămizi mari, după 
care sunt tocate.
- Toate reziduurile, vopsea sau hârtie 
sunt îndepărtate, iar ceea ce rămâne 
se transforma în foi de otel.
- Acestea sunt tratate pentru a se 
îndepărta stratul anti-rugină ce a 
fost aplicat pe cutiile de conserve și 
celelalte ambalaje reciclate.

Oțelul astfel obținut este 
topit și transformat în noi 
produse din otel.

Sticla - Sticla colectata este 
sortată pentru îndepărtarea 
impurităților și transportata la 
fabrica de sticla;

‑ aici este sortata înfuncție de culoare, 
curățată și pregătita pentru cuptor, 
apoi este transformata în cioburi.
- Acestea sunt amestecate cu nisip, 
sodiu și calcar și sunt topite în 
cuptoare, la temperaturi de peste 
1500°C
- Sticla topita este turnata în forme, 
suflata cu aer și modelata în sticle de 
diverse forme.

După ce se răcesc, 
sticlele și borcanele sunt 
inspectate, încărcate în 
camioane și transportate 
către centrele de 
îmbuteliere, unde sunt 
refolosite.

  

.Traseul deșeurilor reciclabile după colectare10

10   Informații preluate de pe  http://www.hartiereciclata.ro,  http://www.lumeatacurata.ro/ce-reciclam/hartie.html

http://www.hartiereciclata.ro
http://www.lumeatacurata.ro/ce-reciclam/hartie.html
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În ceea ce privește traseul deșeurilor după colectare, se poate 
observa o diversificare a serviciilor în funcție de tipul de deșeu 
colectat. Astfel pentru fiecare tip de ambalaj colectat există 
proceduri speciale care implică un anumit grad de automatizare și 
profesionalizare a personalului, folosindu-se tehnologii avansate 
care să permită obținerea de materie primă reciclată. Aceasta poate 
fi reutilizată: spre exemplu, din faza de materie primă secundară 
– dozele de aluminiu reciclate trec printr-o serie de prelucrări, 
ajungând ca materie primă reciclată în formă de foi de aluminiu din 
care se pot fabrica din nou atât doze cât și obiecte mai complexe 
cum ar fi piese de avioane.

O tendință evidentă o reprezintă evoluția de la sortarea manuală la 
cea tehnologică, acesta fiind un pas important către un management 
mai eficient al deșeurilor și al procesului de colectare selectivă.

O componentă majoră din deșeurile municipale este reprezentată 
de materia biodegradabilă care poate proveni din mai multe surse 
(în mediul urban - din gospodării și unități publice, din piețe, parcuri 
și grădini, nămolul de la epurarea apelor, hârtia care nu mai poate fi 
reciclată, iar în mediul rural – gunoi rezultat din creșterea animalelor, 
resturi vegetale, resturi de fructe și legume, cenușa provenită din 
arderea materialelor lemnoase etc) și care în acest moment nu 
este colectată selectiv decât într-o foarte mică măsură, ajungând la 
gropile de gunoi sau înapoi în natură.

Această parte biodegradabilă poate fi colectată și valorificată 
prin diverse procedee, în funcție de tipul de deșeu, compostarea 
fiind principala tehnică de recuperare a materiei biodegradabile. 
Procedeul de compostare poate fi static (materialul este tocat, 
omogenizat în prealabil și depus în diverse incinte închise și aerat 
prin suflare de aer de jos în sus) sau dinamic (prin alterare).

Compostul obținut este des folosit pentru fertilizarea pământului – în 
mediul rural este recomandată compostarea în gospodării, existând 
deja tendința de a practica metode ecologice și de a reutiliza materiile 
biodegradabile, iar în mediul urban este recomandată reciclarea 
selectivă și compostarea deșeurilor biodegradabile în spațiile mai 
puțin populate, unde există spații verzi, iar cantitatea de metale 
grele din deșeuri este în limitele admise pentru compost. 

Conform prevederilor Directivei 1999/31/CE din 2006, statele 
membre trebuie să reducă progresiv cantitatea de deșeuri 
biodegradabile depozitate; de la 75% în termen de 6 ani de la 
publicarea directivei, la 50% în 2009, până la 35% în 2016. România 
a primit o derogare de patru ani, reducerea de 75% fiind calculată 
pentru anul 2009. Deșeurile biodegradabile trebuie orientate către 
alte opțiuni, respectiv compostare și digestie anaerobă.
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pentru managementul deșeurilor).

Pe lângă sursele de finanțare de la 
bugetul de stat, cheltuielile privind 
managementul deșeurilor pot fi 
finanțate din fonduri europene, prin 
intermediul programelor operaționale:

Programul Operațional Sectorial de 
Mediu 2007-2013, administrat de 
Ministerul Mediului și Pădurilor prin 
Autoritatea de Management pentru 
POS Mediu. 

Programul Operațional Sectorial 
,,Creșterea Competitivității Eco–
nomice” gestionat de Ministerul 
Economiei, prin Autoritatea de 
Management pentru Programul 
Operațional Sectorial de Creștere a 
Competitivității Economice.

Programul Național pentru Dezvoltare 
Rurală, gestionat de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin 
Autoritatea de Management pentru 
PNDR

Numai prin Programul Operațional 
Sectorial Mediu, până la sfârșitul 
perioadei de implementare pot fi 
accesați 2 miliarde de euro pentru 
finanțarea investițiilor din domeniul 
managementului deșeurilor. Rata de 
absorbție este încă destul de mică, 
deși până la finalul anului 2012 se 
estimează aprobarea unor proiecte 
cu o valoare totală de aproximativ 
840 MEuro, prin care se urmărește 
crearea a 30 de sisteme integrate 
de management al deșeurilor la nivel 
județean/regional, închiderea a 1500 
de depozite de deșeuri neconforme 
din mediul rural, a 150 de depozite 
deșeuri neconforme din mediul urban 

11 Raport privind starea mediului în România, ANPM, 2009
12 ”Investițiile de mediu în România”, iunie 2011, pag.12-13, http://www.ecopolis.org.ro/
studii/investitiile-de-mediu-în-romania

Primul obiectiv al politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării 
deșeurilor îl constituie reducerea la minimum a efectelor negative ale 
generării și gestionării deșeurilor asupra sănătății populației și asupra 
mediului. Politica privind deșeurile urmărește reducerea consumului 
de resurse și favorizează aplicarea practică a ”ierarhiei deșeurilor”, 
care clasifică diferitele opțiuni de gestionare a deșeurilor, de la cea 
mai bună, la cea mai puțin bună pentru mediu. Conform acestei 
ierarhii, prioritara este prevenirea generării deșeurilor, urmată de 
pregătirea acestora pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea de 
energie și, în ultimul rând, eliminarea prin incinerare sau depozitare. 
Cu toate că ierarhia deșeurilor nu constituie o regulă rigidă, scopul 
deplasării spre o societate a reciclării și recuperării înseamnă că 
reutilizarea și reciclarea materialelor ar trebui să fie preferată 
valorificării energetice, iar aceasta eliminării prin incinerare sau 
depozitare11.

Pregătirea pentru reutilizare este a doua opțiune în ierarhia 
deșeurilor după cea de prevenire. Astfel, obiecte care pentru unii 
reprezintă deșeuri pentru că și-au pierdut valoarea de întrebuințare 
pot fi readuse „la viață” prin reparare și recondiționare. Aceste 
operațiuni se pretează cel mai bine pentru DEEE dar și pentru 
deșeuri voluminoase cum ar fi mobilă, obiecte de uz casnic, textile, 
etc. ce pot fi reutilizate fără a suferi operațiuni de reciclare sau 
valorificare. Pregătirea pentru reutilizare devine astfel o etapă 
necesară în managementul deșeurilor ce implică dezvoltarea unor 
sisteme și servicii inclusiv din sfera economiei sociale.

Unul din obiectivele importante ale noii Strategii naționale de 
gestionare a deșeurilor îl reprezintă atingerea unui grad de pregătire 
pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială 
de minim 30% din masa totală a deșeurilor generate la nivel național 
până în anul 2020 și, respectiv, a unei cote minime de 60% până în 
anul 2030.

3.2. Perspective de dezvoltare
În ceea ce privește cheltuielile pentru protecția mediului, analiza 
comparativă a evoluției României din ultimii ani în raport cu evoluția 
celorlalte 9 țări postcomuniste din zonă, membre ale UE, efectuată 
de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis12 , o plasează în rând 
cu evoluțiile țărilor din zonă, pe un trend ascendent. Managementul 
deșeurilor este un domeniu preferențial, însumând 49% din totalul 
cheltuielilor de mediu, din care 74% din acestea au fost realizate de 
producători specializați – respectiv operatorii serviciilor de deșeuri, 
semnificativ mai mult decât administrația publică sau producătorii 
nespecializați (cu 13%, respectiv 12% în ponderea cheltuielilor 

3.1.3 Pregătirea pentru reutilizare
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13   Conform Programului național de reforme
14   Schiţă furnizată de SC Eco-Rom Ambalaje SA
15   http://www.anpm.ro/indicatorii_de_dezvoltare_durabila_cu_referire_la_mediu-535

și creșterea numărului de persoane care beneficiază de sisteme de 
management integrat al deșeurilor (8 milioane de locuitori până în 
anul 2015).13

Investițiile pentru acest 
sector vizează crearea 
de sisteme integrate de 
gestionare a deșeurilor la 
nivel regional, în paralel 
cu închiderea depozitelor 
de deșeuri neconforme cu 
normele europene. Se vor 
finanța măsuri de colectare, 
sortare, transport, tratare 
și depozitare a deșeurilor 
menajere combinate 
cu măsuri de reducere 
a cantității de deșeuri, 
conform cu principiile și 

practicile în domeniu la nivelul Uniunii Europene14.

Alte investiții sunt destinate implementării unor proiecte pilot de 
reabilitare a terenurilor afectate de-a lungul timpului de diverși poluanți 
și care afectează negativ mediul și sănătatea umană. Beneficiarii 
proiectelor sunt autoritățile locale/ județene sau asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară. Proiectele vor fi selectate ținând cont de 
liniile directoare stabilite prin Planul Național și Planurile Regionale 
pentru Managementul Deșeurilor.

Indicatorii de dezvoltare durabilă cu referire la mediu elaborați în 
cadrul Indexului regional al societății durabile15, stabilesc reciclarea 
deșeurilor și scăderea ratei sărăciei drept domenii prioritare de 
intervenții pentru durabilitate.  Mai mult, evaluarea acestor indicatori  
atrage atenția asupra necesității adoptări unor măsuri urgente și 
concrete care să permită atingerea obiectivelor:

Deșeurile – din moment ce nivelul fenomenului de reciclare încă este 
cu mult sub ținta de 50% stabilită pentru anul 2012, toate regiunile 
trebuie să ia măsuri urgente pentru creșterea ratei de reciclare a 
deșeurilor.

Rata Sărăciei – Pentru regiunile din Estul și Sudul României se 
impun măsuri concrete de reducere a sărăciei, regiunile Centru și 
Nord-Vest confruntându-se și ele cu aceleași provocări.

http://www.anpm.ro/indicatorii_de_dezvoltare_durabila_cu_referire_la_mediu-535
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Capitolul 4. ANALIZA PIEȚEI 
MUNCII ÎN SECTORUL 
PRIVAT DE GESTIUNE A 
DEȘEURILOR DIN ROMÂNIA
Funcționând ca un mecanism cu potențial autoreglabil, piața muncii 
are doua componente principale - cererea și respectiv oferta de forță 
de muncă, alimentate de regulă prin trei canale: canalul demografic, 
sistemul de învățământ și forța de muncă disponibilizată. După ce a 
înregistrat o scădere constantă a cererii și ofertei, Romania începe 
să se confrunte cu o criză a forței de muncă, accentuată atât de 
scăderea demografică și de pensionarea generației ”baby boom”16, 
cat și de contracția economică datorată crizei financiare globale. 
Numărul mare de persoane calificate plecate în străinătate – în 
special forță de muncă din domeniile productive, agricultură, dar și 
specialiști cu înaltă calificare, a lăsat un gol pe piața muncii. 

Dezechilibrele de pe piața muncii și existența unui deficit de forță 
de muncă în anumite sectoare sau profesii sunt menționate și în 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabila (SNDD) orizonturi 
2013-2020-2030 a României, revizuita conform obiectivelor 
convenite la nivel comunitar și aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1216/2007. România are un potențial de resurse de muncă 
nevalorificat în proporție de circa 30%, ceea ce creează premisele 
pentru rezolvarea parțială și pe termen scurt a unora dintre 
problemele generate de deficitul forței de muncă. 

Măsurile anticriză adoptate în ultimii ani de decidenții publici și 
privați, inclusiv disponibilizările și reducerile de salarii, au creat 
noi dezechilibre pe piața muncii și au dus inclusiv la o creștere a 
presiunii pe care fiecare angajat a resimțit-o cu privire la propriul loc 
de muncă. 
Lipsa potențialilor angajați calificați precum și salariile neatractive 
generează deficite mari în special în domeniile industriei ușoare, 
serviciilor,  agriculturii și construcțiilor. 

Deși nu este o piață a muncii care să genereze venituri licite atractive, 
colectarea și reciclarea deșeurilor poate constitui un debușeu pentru 
persoanele fără o calificare profesională competitivă pe piața muncii 
și care se află în situația de risc social.

16   Persoane născute imediat după al doilea război mondial, perioadă marcată de explozie 
demografică
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4.1 Numărul de firme în funcție de 
obiectul principal de activitate, cifră 
de afaceri și numărul de salariați
În ultimii ani, industria deșeurilor din România înregistrează un trend 
ascendent. Deși considerată perioadă de criză, numărul firmelor 
nou înființate care și-au declarat ca obiect principal de activitate 
colectarea și recuperarea materialelor reciclabile a crescut cu cel 
puțin 30% față de anii precedenți.  De exemplu, față de anul 2009, 
numărul firmelor care au ca obiect de activitate colectarea deșeurilor 
nepericuloase aproape s-a dublat (Figura 13).

Conform Comisiei Naționale de Prognoză, toate marile ramuri ale 
economiei vor înregistra creșteri în anii următori, mai ales industria 
și construcțiile. La fel, consumul individual al gospodăriilor va 
crește, iar în consecință se preconizează și o creștere a volumului 
deșeurilor municipale.

La nivelul anului 2011, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
sunt înregistrate 2114 firme ce activează în domeniul colectare/
recuperare deșeuri: 657 de firme care și-au declarat ca obiect 
principal de activitate colectare a deșeurilor nepericuloase, 66 de 
firme – colectare a deșeurilor periculoase, 221 de firme care au 
declarat că se ocupă în principal cu demontarea  mașinilor scoase 
din uz pentru recuperarea materialelor și 1170 de firme care se 
ocupă cu recuperarea materialelor reciclabile și sortare (Figura 13).
Se poate afirma că, odată cu redresarea economiei naționale, în 
2011 asistăm la o creștere importantă a industriei deșeurilor.

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
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Firmele care au ca obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate înregistrează cifrele de 
afaceri cele mai mari  - în medie, peste 5,4 milioane de lei în 2009. (Figura 14) 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Chiar dacă sunt mai puține firme de colectare a deșeurilor (657) decât cele care recuperează materialelor 
reciclabile sortate (1170), primele angrenează un număr dublu de salariați decât cea de-a doua categorie 
(Figura 15). 

Ținând cont de trendul ascendent al activităților de colectare a deșeurilor nepericuloase, se poate estima 
că în următorii ani, numărul salariaților din această industrie va crește semnificativ, iar piața muncii în acest 
sector va fi în continuă dezvoltare.
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Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

4.2. Distribuția firmelor pe regiuni de 
dezvoltare
În general, firmele cuprinse în studiul de față sunt distribuite pe tot 
teritoriul României, iar proporțiile pe regiunile de dezvoltare sunt relativ 
apropiate. În zona de Sud-Est și Sud-Vest-Oltenia se constată un 
număr mai mic de firme care colectează deșeuri nepericuloase decât 
în celelalte regiuni (Figura 16).
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Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Tot în regiunea Sud-Vest-Oltenia sunt și cele mai puține firme care colectează deșeuri periculoase. Proporția 
cea mai mare este în Regiunea Centru - 26% din totalul firmelor care colectează acest tip de deșeu - adică 
12 firme. 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
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Un sfert dintre firmele care se ocupă de demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor au sediul în Regiunea București – Ilfov. Cele mai puține astfel de firme sunt în 
Regiunea Centru (Figura 18).

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Distribuția teritorială cea mai echilibrată o au firmele de recuperare a materialelor reciclabile sortate. Aici în 
regiunile din sudul României sunt înregistrate cele mai multe firme de acest tip (Figura 19).

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului
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Se poate concluziona că, în România, distribuția teritorială a  
operatorilor de gestionare a deșeurilor este relativ echilibrată, oferind 
oportunități de dezvoltare a afacerilor acestor agenți economici. 
Totuși, regiunea în care ar fi necesară o creștere a firmelor care 
gestionează deșeuri este Nord-Est.

4.3 Perspectivele industriei deșeurilor 
din România

4.3.1 Obiectivele studiului și metodologia 
cercetării
Piața muncii în domeniul industriei deșeurilor este foarte puțin 
cunoscută în România. În general, datele oficiale se axează pe 
domeniile mari ale economiei și mai puțin pe domenii specifice. De 
aceea, Asociația Salvați Dunărea și Delta (SDD) a considerat 
necesară o cercetare17 care să identifice principalele probleme cu 
care se confruntă această industrie și perspectivele de dezvoltare 
din punctul de vedere al operatorilor economici din domeniu.

Cercetarea s-a desfășurat în perioada martie – aprilie 2011 în rândul 
reprezentanților firmelor care au ca obiect de activitate colectarea 
deșeurilor nepericuloase, colectarea deșeurilor periculoase, 
demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase 
din uz pentru recuperarea materialelor și recuperarea materialelor 
reciclabile sortate.

Cercetarea a vizat:
- identificarea previziunilor în ceea ce privește evoluția acestei 

industrii în următorii ani
- identificarea problemelor din domeniul angajărilor
- identificarea profilului angajaților (nivel de școlarizare și gen)

Au fost contactate aproximativ 600 de firme din industria 
managementului deșeurilor și au răspuns la întrebări 107 
reprezentanți de firme din toate regiunile României.

Chestionarul a avut 17 întrebări și a fost autoadministrat prin 
intermediul unei platforme on-line.

Distribuția pe regiuni a celor 107 firme respondente:

17    Date culese de SDD, martie – aprilie 2011
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Regiune %
Regiunea Nord-Est 11
Regiunea Sud - Est 20
Regiunea Centru 12
Regiunea Nord-Vest 18
Regiunea Sud-Muntenia 11
Regiunea Sud-Vest Oltenia 7
Regiunea Vest 7
Regiunea Bucuresti - Ilfov 14

Distribuția celor 107 firme respondente în funcție de numărul de 
angajați:

Nr angajați %
1-10 angajați 34
11-30 angajați 31
31-100 angajați 21
101 - 250 angajați 9
peste 250 angajați 5

4.3.2 Rezultate
Evoluția pe ramura de activitate

Majoritatea celor care au răspuns întrebărilor spun că industria 
deșeurilor este o activitate care se va dezvolta în următorii ani și 
odată cu aceasta și companiile lor – 76% dintre respondenți spun 
că industria va crește și numai 11% consideră că aceasta va suferi 
un declin. 

Diversificarea activităților

O parte dintre companiile cuprinse în cercetare doresc să își extindă 
activitatea, iar din operațiunile pe care doresc să le introducă în 
managementul lor putem enumera cele mai importante, și anume:

- stații de transfer
- realizarea managementului integrat al deșeurilor pentru 

platformele integrale, prin preluarea tuturor deșeurilor
- sortare gunoi menajer, reciclare deșeurile menajere și deșeuri 

periculoase
- export deșeuri și colectare deșeuri feroase
- incinerare, tratarea deșeurilor
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O parte dintre companii doresc achiziționarea de utilaje noi pentru mărirea capacității operaționale. 

Evoluția companiei – creșterea cantității de deșeuri gestionate

Cei mai mulți respondenți  estimează că în următorii 5 ani, companiile lor vor gestiona cantități mai mari de 
deșeuri. Doar 10% dintre ei spun că firmele lor vor gestiona o cantitate mai mică de deșeuri (Figura 21).
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Evoluția companiei – funcție de numărul angajaților

Reprezentanții firmelor incluse în cercetare sunt optimiști în ceea ce privește resursele umane și consideră că 
numărul salariaților va crește simțitor în următorii ani (Figura 22)

Pe de altă parte, respondenții semnalează că legislația din domeniu este prea stufoasă și de multe ori 
incoerentă.  Alte două probleme importante pe care le identifică operatorii de deșeuri sunt birocrația și faptul 
că legile nu se aplică, nici pentru operatori, nici pentru cetățenii obișnuiți.O parte dintre ei și-ar dori ca statul 
să acorde ajutor financiar sau să faciliteze obținerea de fonduri europene, iar taxele și impozitele să scadă.

Problemele cu care se confruntă firmele din industria deșeurilor  

Principalele probleme cu care se confruntă firmele de colectare, demontare și 
recuperare a deșeurilor reciclabile

Procente 

birocrația/ legislația prea stufoasa 21 %
gradul de educație, neinformarea populației/ nerespectarea legii/ neaplicarea legii 16 %
NS/NR 13 %
altele 10 %
lipsa ajutorului de la stat/ greutate în a accesa fonduri 8 %
instabilitate/ incoerență legislativă 7 %
taxele/ impozitele prea mari 7 %
nu au fost probleme 5 %
verificarea îndeplinirii obiectivelor în ceea ce privește colectarea selectivă 2 %
implicarea slabă a factorilor decisivi 2 %
identificarea activităților ilegale de colectare și gestiune a deșeurilor 2 %
implicarea colectorului în vederea realizării obiectivelor HG 621/2005 de către generatorii 
de deșeuri 1 %

lipsa unui program național de gestionare a deșeurilor 1 %
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Problemele din domeniul angajărilor

Aproape 30% din firmele respondente spun că au probleme cu fluctuația mare de personal angajat. Pe 
următoarele locuri la capitolul probleme sunt salariile prea mici și de aici numărul mic de persoane care 
doresc să se angajeze în domeniu.

Altele Nr menționări
lipsa personalului calificat 4 
neseriozitatea angajaților 3 
formalitățile foarte complicate 1 
nu am voie sa angajez 1 
taxele și impozitele 1 

Profilul angajaților

În firmele de gestionare a deșeurilor, cei mai mulți angajați au nivel mediu și scăzut de școlarizare. Astfel, 
analizând global datele pentru toate firmele chestionate, se constată că o treime dintre angajații acestora 
au ca ultimă școală absolvită, clasele 1-8, iar jumătate dintre ei au absolvit liceul sau o școală profesională 
(Figura 24).
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Proporția bărbați – femei este de 4 la 1 - 80% bărbați și 20% femei (Figura 25).
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Antreprenoriatul, inclusiv în domeniul managementului deșeurilor, 
este unanim acceptat ca factor decisiv al creșterii economice, 
inovării, productivității, al absorbției fondurilor și forței de muncă 
disponibile. Întreprinderile nou create le înlocuiesc pe cele care 
își întrerup activitatea, iar cele care rămân pe piață devin tot 
mai competitive ca urmare a inovării și creșterii productivității. 
În contextul noilor provocări economice, sociale, tehnologice și 
de mediu, dinamismul antreprenorial poate fi un factor decisiv al 
competitivității unei economii. 

Industria deșeurilor este într-o continuă dezvoltare. Directorii de 
firme sunt optimiști în ceea ce privește evoluția acesteia, ei cred 
că ramura se va dezvolta și, odată cu ea, firmele lor. Cei mai mulți 
dintre ei spun că vor gestiona cantități mai mari de deșeuri, iar 
numărul angajaților va crește.

Cele mai mari probleme cu care se confruntă firmele din industrie 
sunt birocrația și nerespectarea legilor în vigoare. O altă problemă 
este fluctuația de personal. Salariile prea mici îi fac pe potențialii 
angajați să se orienteze către alte locuri de muncă.

Antreprenoriatul social contribuie la dezvoltarea regională și la 
revitalizarea unor zone aflate în declin. Nu în ultimul rând, acesta 
constituie un element strategic de mobilizare a grupurilor sociale 
considerate vulnerabile și neintegrate pe piața muncii, consolidând 
astfel elementele periferice ale unei clase de mijloc afectate de criză 
și încă vulnerabile la sărăcie. 

Concluzii
Apariția unor întreprinderi sociale care 
să preia responsabilitățile legate de 
colectarea și reciclarea deșeurilor fa-
cilitează dezvoltarea sustenabilă a zo-
nei și a comunității.
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Capitolul 5. ECONOMIA SOCIALĂ: UN AL 
TREILEA SECTOR ECONOMIC

Economia socială este o formă alternativă de dezvoltare economică 
bazată pe principii etice - solidaritate, democrație, dezvoltare 
profesională și personală, funcționând conform economiei de piață 
și independent față de stat. Economie solidară sau economie mai 
aproape de suflet sunt sintagme ce definesc cel mai bine noțiunea 
de economie socială. Nu există o definiție unică a economiei sociale; 
mulți comentatori și raportori au evitat conștient definirea strictă a 
acestui termen, cu intenția de a nu genera mai multe probleme decât 
cele pe care încercau să le soluționeze. Prin utilizarea de soluții 
pentru a atinge obiective non-profit, se consideră că economia 
socială joacă un rol distinct și important în ceea ce privește crearea 
unei societăți puternice, durabile, prospere și incluzive.

5.1 Conceptul de economie socială. 
Definiție
Economia socială reprezintă unal treilea sector economic între 
sectorul privat sau de afaceri și sectorul public sau guvernamental. 
De obicei, economia socială se dezvoltă datorită necesității de a 
găsi soluții inovatoare pentru probleme, indiferent dacă acestea sunt 
sociale, economice sau de mediu și pentru a satisface acele nevoi 
ale membrilor și utilizatorilor, care au fost ignorate sau îndeplinite 
inadecvat de către sectorul public sau privat. 

Organizațiile de succes ale economiei sociale pot juca un rol 
important prin furnizarea multor obiective‑cheie pentru politicile 
guvernamentale, contribuind la: creșterea productivității și 
competitivității, crearea bunăstării sociale incluzive, implicarea 
persoanelor și comunităților în acțiuni derulate în plan local pentru 
regenerarea vecinătăților lor, oferirea unor modalități noi de a 
furniza servicii publice și dezvoltarea unei societăți incluzive și a 
unei cetățenii active.

Parlamentul European acordă o importanță deosebită economiei 
sociale, fapt demonstrat și de adoptarea unei rezoluții referitoare la 
economia socială, care a avut în vedere și recunoașterea statistică 
a organizațiilor acestui sector.18

Comitetul economic și social european a publicat un studiu elaborat 
de CIRIEC - Centrul internațional de cercetare și informare pentru 
economia publică, socială și cooperatistă în care s-a încercat 
delimitarea componentelor economiei sociale în țările UE-25. 

Definiția economiei sociale propusă 
în raportul CIRIEC:

”Economia socială reprezintă setul 
de întreprinderi private organizate 
formal, având autonomie decizională 
și libertate de asociere, create pentru 
a ieși în întâmpinarea nevoilor 
membrilor prin intermediul pieței, prin 
producerea de bunuri și furnizarea de 
servicii, asigurări și finanțare, în care 
procesul decizional și orice distribuire 
a profiturilor sau a excedentelor între 
membrii nu sunt direct legate de 
aportul de capital sau de cotizațiile 
plătite de către aceștia, fiecare dintre 
membrii dispunând de un vot. 

De asemenea, economia socială 
include organizațiile private organizate 
formal având autonomie decizională și 
libertate de asociere, care prestează 
servicii necomerciale pentru 
gospodării și ale căror excedente, 
dacă există, nu pot fi însușite de către 
agenții economici care le creează, 
controlează sau finanțează.”19

18   Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială 
(2008/2250 (INI)
19   Economia socială în Uniunea Europeană, Rafael CHAVES & José Luis MONZÓN CAMPOS,  
Workingpaper CIRIEC no 2008/02, p. 8 (http://www.ciriec.ulg.ac.be) 

http://www.ciriec.ulg.ac.be
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În Europa, termenul generic de economie socială include asociații 
(inclusiv cele de ajutor reciproc, cunoscute ca societăți mutuale și 
alte tipuri de organizații special reglementate), fundații, cooperative, 
întreprinderi sociale, care se constituie din solidaritatea membrilor 
și care urmăresc asigurarea independenței economice a acestora. 

Asociațiile, fundațiile și organizațiile mutuale

Asociațiile, între care organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) 
reprezintă cele mai cunoscute forme de organizare, sunt actori 
social-economici care împărtășesc valorile democrației, primatul 
individului și al obiectivelor sociale față de capital și sunt dedicate 
membrilor lor și interesului general. 

Fundațiile acționează pentru beneficiul public, sunt bazate pe 
active și conduse de un scop. Nu au membri sau acționari și sunt 
organizații nonprofit constituite separat.

Organizațiile mutuale sunt grupări de persoane cu obiective de 
bunăstare socială și fără motiv de profit, al căror scop este de a 
asigura protecție împotriva consecințelor diferitelor riscuri sociale 
pentru membrii lor și familiile acestora.20

ONG‑urile, asociațiile, organizațiile mutuale și organizațiile 
special reglementate (Atelierele Protejate) în România

Conform unui studiu elaborat de Fundația pentru Dezvoltarea 
Societății Civile21 din 2010, cele mai multe organizații constituite în 
România sunt asociații. 

Tipuri de organizații din sectorul neguvernamental din 
România: organizațiile neguvernamentale (ONG-uri),22 asociațiile 
de pensionari,23 casele de ajutor reciproc ale salariaților (CAR),24 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (CARP),25 atelierele 
protejate - companii sau organizații special reglementate.26

Cooperativele

Întreprinderea cooperativă este 
definită de către Cooperatives Europe 
ca fiind: ”asociație autonomă de 
persoane unite în mod voluntar pentru 
a-și satisface nevoile și aspirațiile 
economice, sociale și culturale 
comune printr-o întreprindere deținută 
în comun și controlată democratic”.27

Cooperativele în România

Deși în România economia socială 
este un concept care a căpătat 
notorietate recentă, există o tradiție 
îndelungată a unor forme de economie 
socială încă de la începutul secolului 
trecut. 

Chiar și în perioada regimului comunist, 
cooperativele28 au avut o pondere 
semnificativă în activitatea econo mică. 
Pentru unele județe, mai ales cele din 
sudul țării, activitatea cooperativelor 
meșteșugărești însemna aproximativ 
50% din activitatea economică a 
județului înainte de 1989. Pentru 
acest tip de structură, perioada post-
revoluționară a însemnat reducerea 
dramatică a volumului de activitate.

Tipuri de cooperative din România: 
cooperativele de credit (băncile 
populare),29 cooperativele de 
consum,30  societățile cooperative 

20   Conform definției date de Association Internationale de la Mutualite (AIM), (http://www.aim-
mutual.org/)
21   România 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, provocări, Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile, Bucuresti, 2010 (http://www.fdsc.ro)
22   Cadrul legislativ: OG nr 26/2000; Legea nr. 246/2005; OG nr. 37/2003,
23   Cadrul legislativ:  Legea nr. 502/2004
24   Cadrul legislativ: Legea nr. 135/2003
25   Cadrul legislativ: Legea nr. 540/2002
26   Atelierele protejate pot fi organizate de către ONG-uri, societăți comerciale sau cooperative, 
singura condiție este ca 30% dintre angajații cu contract individual de muncă să fie persoane 
cu handicap;.Cadrul legislativ:Legea nr. 448/2006 modificata prin OUG nr. 86/2008, Ordinul 
60/2007.
27   http://www.coopseurope.coop
28   Economia socială în România. Două profiluri regionale, Sorin Cace, Daniel Arpinte, Nicoleta 
AndreiaScoican (coordonatori), Editura Expert, 2010
29   Cadrul legislativ: Legea nr 97/2000
30   Cadrul legislativ: Legea nr. 1 din 2005

5.2 Instituții specifice economiei sociale

http://www.aim-mutual.org/
http://www.aim-mutual.org/
http://www.fdsc.ro
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meșteșugărești,31 societățile cooperative agricole,32 cooperative 
specializate pe domenii33 (societăți cooperative de locuințe, societăți 
cooperative pescărești, societăți cooperative forestiere, societăți 
cooperative de transporturi; numărul acestora la nivel național este 
nesemnificativ).

5.3 Întreprinderile sociale
Termenul de întreprindere socială desemnează organizațiile 
nonprofit care s‑au îndepărtat de formele tradiționale de venit 
cum sunt ajutoarele financiare, îndreptându‑se spre abordări 
mai aproape de domeniul afacerilor pentru a obține venituri.

Există numeroase definiții referitoare la întreprinderile sociale care 
reflectă atât înțelegerea teoretică, cât și cea instituțională a acestora. 
Definiția propusă de către Rețeaua europeană de cercetare (European 
ResearchNetwork - EMES) pentru identificarea organizațiilor ce pot 
fi denumite ”întreprinderi sociale” propune 4 criterii care reflectă 
dimensiunea economică și antreprenorială a activităților și 5 criterii 
care înglobează dimensiunea socială a acestora.34

• Criterii economice sunt: o activitate continuă de producere de 
bunuri și/sau vânzare de servicii, un grad ridicat de autonomie, 
un nivel semnificativ de risc economic, un volum minim de muncă 
plătită – ceea ce presupune un nivel ridicat de voluntariat). 

• Criterii sociale sunt: un scop explicit în beneficiul comunității, o 
inițiativă lansată de către un grup de cetățeni, puterea de luare 
a deciziilor nu este bazată pe proprietatea de capital, natura 
participativă care implică diferitele părți afectate de activitate, o 
distribuirea limitată a profitului.

În contextul economiei sociale se consideră ca întreprinderile sociale 
promovează un comportament mai inovativ în crearea de noi forme 
de organizare și de noi servicii, ele se bazează pe un amestec mai 
variat de resurse; de asemenea, se bazează mai mult pe venit 
generat prin activități comerciale decât pe finanțare de la autoritățile 
publice. Întreprinderile sociale sunt mai antreprenoriale - au o mai 
mare înclinare spre caracteristicile de asumare a riscului. Conceptul 
de antreprenoriat social este legat de apariția întreprinderilor 
sociale.35

31   Cadrul legislativ: Legea nr 1/2005
32   Cadrul legislativ: Legea 566/2004,
33   Cadrul legislativ: Legea nr 1/2005
34   Întreprinderea socială în Europa: tendințe și evoluții recente, Jacques Defourny, Marthe 
Nyssens (eds.), WorkingPaper no. 08/01, p.37 (www.emes.net)
35   Economia socială în Europa, Sorin Cace (coordonator), Editura Expert 2010
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meșteșugărești. În unele cazuri, a 
existat posibilitatea de a adaugă 
o dimensiune socială la această 
abordare de mediu prin dezvoltarea 
parteneriatului cu întreprinderi de 
reparare și reciclare, combinând astfel 
obiective sociale și economice. 
În prezent, întreprinderile din cadrul 
economiei sociale se ocupă, în 
principal, de 3 fluxuri importante de 
deșeuri :

• deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (DEEE);  
• textile;  
• mărfuri voluminoase de uz casnic. 

Activând în sectorul de reparații 
și reutilizare, aceste întreprinderi 
protejează mediul. Ele contribuie la 
economisirea resurselor: durata de 
viață a produselor este extinsă și 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice sunt tratate și reciclate.

Sectorul economiei sociale este foarte bine dezvoltat în Franța, 
Belgia, Spania, Marea Britanie și Olanda, țări36 unde există atât 
un angajament guvernamental constant în ceea ce privește 
incluziunea socială, cât și o cultură antreprenorială consolidată 
în domeniul economiei sociale. Voluntariatul, acțiunile caritabile, 
responsabilitatea corporativă, activitățile de susținere și protecție a 
persoanelor defavorizate social completează demersurile pe care 
societatea însăși le inițiază pentru binele public.

Întreprinderile sociale au apărut în Europa în jurul celui de-al doilea 
război mondial, axându-se pe colectarea sistematică de haine și 
mobilă. În anii '70 și '80, organizațiile de mediu active au contribuit la 
eforturile acestora, îndeosebi la scară mică, în comunitățile locale. 
Activitățile lor s-au axat pe sortarea deșeurilor, reparare/ revânzare 
și recuperarea materialelor. În anii '90, pe lângă activitățile de 
revânzare, au început și activități de reparație și reciclare. Ca 
urmare a intensificării problemei deșeurilor la nivel local și regional, 
a crizei economice și a recunoașterii sectorului economiei sociale 
ca sector de sine stătător, unele întreprinderi sociale au început să 
se reorganizeze pentru a activa în acest domeniu și să devină actori 
importanți la nivel trans-național. 

Economia socială este recunoscută în Strategia europeană pentru 
ocuparea forței de muncă (2002), în pofida definițiilor diferite ale 
întreprinderilor economiei sociale în diverse țări. Aceste întreprinderi 
sunt prezente pe piață, dar competitivitatea lor este influențată 
de obiective sociale suplimentare. Adesea, acestea favorizează 
reintegrarea grupurilor de risc pe piața muncii prin instruire și 
ocuparea forței de muncă. Grupurile alcătuite din oameni necalificați 
sau cu o calificare redusă și șomeri de lungă durată, ocupă 2/3 din 
cele 40.000 de locuri de muncă, oferite de către întreprinderile sociale 
de reciclare din Europa. Aceasta reprezintă aproximativ 10% din 
ocuparea forței de muncă în sectorul de gestionare a deșeurilor. De 
asemenea, întreprinderile sociale facilitează accesul gospodăriilor 
cu venituri mici la bunuri sau servicii având o calitate garantată la 
costuri mai mici. Din punct de vedere economic, ele oferă locuri 
de muncă de proximitate persoanelor pentru care deplasarea sau 
mutarea într-o altă localitate nu ar fi o soluție dezirabilă. 

Pentru de a reduce cantitatea de deșeuri care trebuie gestionate, 
multe țări europene promovează repararea de bunuri și piața de 
produse second-hand prin canalele tradiționale ale atelierelor 

Capitolul 6. POVEȘTI DE SUCCES ÎN 
ANTREPRENORIATUL SOCIAL

36   Linkuri utile: www.envie.org
www.goab.info
www.grean.co.uk
www.wasteconcern.org
www.green-works.co.uk
www.charityretail.org.uk 
resourcities.acrplus.org
archive.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/strategy07/documents/waste07-strategy.pdf



50

Obiective

În primul Plan de afaceri, obiectivele 
stabilite au fost:

• reciclarea deșeurilor produse la 
nivel local,

• reducerea depozitelor de deșeuri,

• reducerea costurilor de eliminare 
a deșeurilor suportate de 
întreprinderile locale,

• promovarea unei identități verzi și 
stabilirea unor acreditări ecologice 
pentru regiunea Golspie prin 
atragerea de capital și subvenții,

• promovarea unei conștientizări 
pozitive în comunitate cu privire la 
minimizarea deșeurilor,

• sprijin pentru inițiativele 
educaționale privind minimizarea 
deșeurilor,

• sprijinirea agriculturii la nivel local,

• atragerea interesului, inclusiv 
a interesului turistic, pentru 
activitățile comunității din Golspie 
ceea ce va conduce la creșterea 
veniturilor comunității,

• stabilirea întreprinderilor inițiale 
și adăugarea ulterioară a 
întreprinderilor suplimentare atunci 
când resursele și oportunitățile 
devin disponibile, 

• furnizarea de oportunități de 
locuri de muncă, cu accent pe 
incluziunea socială.

În Marea Britanie există 62.000 de întreprinderi sociale care 
contribuie cu peste 24 bn £ la economia Marii Britanii, angajând 
aproximativ 800.000 de oameni.

Guvernul Marii Britanii definește întreprinderile sociale ca fiind "în 
principal, întreprinderi cu obiectivele sociale ale căror excedente 
sunt reinvestite în afaceri sau în comunitate” 

Întreprinderile sociale operează în aproape fiecare industrie din 
Marea Britanie: sănătate, asistență socială, energie regenerabilă, 
retail, reciclare, ocuparea forței de muncă, sport, locuințe, educație. 
Având o misiune socială și/sau de mediu și fiind axate pe comunitatea 
pe care o servesc, tot ceea ce fac întreprinderile sociale este diferit 
de celelalte tipuri de afaceri. Într-un sondaj recent, 45% dintre 
respondenți au spus că motivul pentru care au înființat o întreprindere 
socială a fost acela de "reda ceva comunității din care fac parte.” 

Golspie este un sat de coastă în Sutherland, Highlands, Scoția, situat 
pitoresc pe malul MorayFirth și având cu o populație de aproximativ 
1650 de persoane. 

Rețeaua de Acțiune pentru Reciclare și Mediu ‑ Golspie (GREAN)
  
Golspie GREAN s-a format în decembrie 2000, ca urmare a unei 
reuniuni publice. Acest lucru s-a întâmplat  după ce un grup de 
lucru s-a întâlnit de mai multe ori pe parcursul câtorva luni pentru 
a discuta despre fezabilitatea dezvoltării pe plan local a unor soluții 
de reciclare, în conformitate cu directivele scoțiene, britanice și UE. 
Grupul de lucru era format din membrii ai Consiliului local Highland, 
din departamente ale Consiliului, organisme de mediu, precum și 
membrii ai comunității locale. La început, GREAN a fost în mod 
oficial înregistrată ca organizație caritabilă și ca organism de mediu, 
devenind societate cu răspundere limitată de garanții în 2004. 
GolspieGrean este singura întreprindere socială din Highlands,  
care furnizează servicii de reciclare selectivă în gospodării.

Structură 

GREAN este o întreprindere socială care funcționează în cadrul 
unei comunități. Este condusă de un consiliu de administrație format 
din șase membrii, toți fiind locuitori ai comunității. În noiembrie 2010, 
GREAN avea 19 angajați cu normă întreagă, 3 cu jumătate de 
normă, 1 stagiar și 2 voluntari, cu vârste între 16-66 de ani. Cei mai 
mulți angajați s-au confruntat cu probleme legate de angajare, șomaj 
de lungă durată sau abandon școlar. GREAN este un important 
angajator local.

6.1 Marea Britanie – Golspie: Grean 
(Scoția)
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Serviciu de reciclare a deșeurilor din 
sectorul privat și un Proiect de formare 
pentru domeniul textil.

GREAN colectează: 

•	toate tipurile de hârtie, cărți, 
carton inclusiv carton gri; 

•	sticle și borcane de sticlă (cu 
excepția celor tip Pyrex), cutii 
de băuturi, conserve alimentare, 
sticle din plastic băuturi (PET 1), 
sticle de plastic de lapte (HDPE 
2);

•	saci țesuți de polipropilena 
(inclusiv pungi), textile, 
încălțăminte, accesorii; 

•	folie de aluminiu, cablu, resturi 
metalice din gospodărie;

•	biciclete, mașini de tuns iarba, 
telefoane mobile; 

•	CD-uri și DVD-uri; 
•	alte materiale pe baza unui acord 

prealabil.

Rezultatele obținute 

Începând cu 2003, GREAN și-a 
îndeplinit obiectivele anuale 
referitoare la tonele de deșeuri deviate 
de la depozitele de deșeuri. Astfel, 
în 2009/10 a deviat 919 de tone de 
deșeuri menajere și peste 100 de tone 
de deșeuri de întreprindere.

GREAN a luat  premiul  Rețelei 
de resurse comunitare - Scoția  
pentru 2008/2009, i s-a acordat 
titulatura de cel mai bun angajator 
la categoria Întreprinderi sociale din 
HighlandDiversity Awards (2009) 
și s-a numărat printre finaliste  în 
cadrul Social Enterprise Awards UK 
(2011) fiind nominalizat la categoria 
”Întreprinderea socială a anului”.

Prioritățile GREAN au fost creșterea gradului de conștientizare cu 
privire la problemele de mediu, educația de mediu și încurajarea 
reciclării prin colectare selectivă în cadrul Golspie. 

Totul a început în 2002, de la zero, cu un sigur angajat, ajungându-
se în 2010 la o medie de 23 de angajați permanenți și o cifră de 
afaceri de 0.45 milioane £. Deși, obiectivele inițiale au fost în mare 
parte îndeplinite, ele rămân valabile și în prezent, dar prioritățile s-au 
modificat în direcția ocupării forței de muncă și a formarii pentru o 
zonă cu indici ridicați de sărăcie și șomaj.

Reciclare

GREAN oferă un serviciu săptămânal de colectare  selectivă pentru 
peste 4204 gospodării în partea centrală și de est a Sutherland, în 
numele Consiliului Highland, acoperind aproape 100% din populație. 
82% din populație participă în mod regulat, 75% din gospodării sunt 
gospodării comunale/sătești și 25% din mediul rural, unele fiind 
foarte îndepărtate. 

GREAN furnizează servicii de reciclare selectivă pentru aproape 
100% dintre gospodăriile din regiunea centrală și de est a Sutherland, 
atingând o medie de participare de 82%. Totodată, oferă 19 locuri de 
muncă cu normă întreagă, 3 locuri de muncă cu jumătate de normă și 
2 poziții de voluntariat și plasează anual până la 10 stagiari. GREAN 
aduce venituri anuale de 0.45 milioane de lire sterline pentru bugetul 
local, realizează cea mai  exhaustivă colectare selectivă  din Scoția 
și se bucură de un sprijin extraordinar din partea comunității locale. 
Pe lângă activitățile principale, în cadrul GREAN s-a înființat un 
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Green-Works a fost prima organizație 
care a oferit acest gen de servicii, 
prioritatea lor fiind maximizarea 
gradului de utilizare a mobilei și nu 
maximizarea propriilor profituri.

Activități

Green-Works este responsabilă 
pentru redirecționarea de la depozitul 
de deșeuri a peste 60.000 de tone 
de mobilier; a ajutat peste 5.000 de 
organizații (organizații caritabile, mici 
întreprinderi nou create, grădinițe etc.) 
să economisească aproximativ 2.5 
milioane £ prin cumpărarea de mobilă 
reciclată sau refăcută.

Green-Works deviază de la groapa 
de gunoi 98% din mobilierul cu care 
vine în contact; a inițiat piețe complet 
noi pentru mobilier reutilizabil la care 
operatorii comerciali nu pot ajunge. 
Reutilizarea mobilierului de birou 
reprezintă o soluție mai bună pentru 
mediu decât reciclarea. Pentru Green-
Works reciclarea sau recuperarea 
energiei sunt  ultimele opțiuni. 
Organizația se străduiește continuu 
pentru a reduce cantitatea de produse 
reciclate prin găsirea unor modalități 
inovatoare și creative de reutilizare. 

Green-Works oferă o serie de 
birouri, rafturi și cuburi de depozitare 
recondiționate și reciclate, Toate 
aceste elemente de mobilier sunt 
realizate în proporție de 98% din 
materiale reciclate; oferă și sfaturi/
sugestii în legătură cu design-ul 
biroului și planificarea spațiului.

Ce colectează: 

Toate tipurile de scaune (inclusiv 
scaune pentru săli de recepție, 

Green-Works este o întreprindere socială și o organizație caritabilă 
care încearcă să schimbe radical modul în care societatea se 
raportează la deșeuri.
Scopul Green-Works este acela de a transforma mobilierul de birou 
redundant într-o resursă valoroasă. Utilizând cei 4R (Reducere, 
Reutilizare, Recondiționare sau Reciclare), Green-Works își propune 
să deturneze mobilierul de birou nedorit de la depozitele de deșeuri. 
Focus: mediu, gestionarea deșeurilor, emisiile de carbon
Zona geografică de Impact: Marea Britanie, țări în curs de dezvoltare 
(expl. Benin, Gambia, Ghana, Sierra Leone, Egipt, Rwanda, Angola, 
Kenya, Mozambic etc.)
Beneficiari: peste 5.000 de organizații 

Context

În fiecare an în Marea Britanie, aproximativ 500.000 de tone de 
mobilier sunt trimise la depozitele de deșeuri, iar această cifră este 
în creștere. Totodată, în fiecare an este distrusă o suprafață de 
pădure aproape de dimensiunea suprafeței Marii Britanii. 
Astfel, reutilizarea mobilierului de birou salvează aproximativ ¾ din 
cantitatea de carbon produsă pentru a crea o piesă nouă de mobilier.   
Green Works a fost înființată în anul 2000 de către Colin Crooks, cu 
minim de resurse, iar în prezent, este o organizație caritabilă care 
oferă mari beneficii oamenilor și mediului înconjurător din întreaga 
lume și care valorează 2 milioane de lire sterline, având  4 francize 
în Marea Britanie.

Green-Works elimină mobila de birou de care proprietarii vor să se 
dispenseze, dar găsește și cea mai bună utilizare pentru aceasta, 
oferind la un preț redus produse de cea mai bună calitate, atât 
pentru uz casnic, cât și pentru organizații caritabile, organizații din 
comunitate, mici întreprinderi din întreaga țară.

Totodată, donează 
mobilier pentru 
diverse comunități 
din țările în curs de 
dezvoltare. Prin 
lucrul în depozite 
cu persoane 
dezavantajate din 
punct de vedere 
fizic sau social, 
Green Works își 
atinge cele 2 

obiective coroborate: zero deșeuri și sprijinul acordat comunității.

6.2 Marea Britanie: Green‑Works



53

Premii și distincții
A fost recunoscută ca un lider național 
în acest domeniu și a câștigat 
prestigiosul premiu “Queen Award for 
Enterprise 2008” pentru dezvoltare 
durabilă.

Alte premii:

Leadingto a green London – Green 
500 Supplier  (2009)
Business întheCommunity Awards 
(2004)
Biffa Award investingîntheenvironment
Enterprisingsolutions – The national 
Social Enterprise Award -2003
Câștigătoare – Business link for 
London – Excellence Awards -2003
Câștigătoare la categoria “cel mai 
bun proiect de reducere a deșeurilor” 
National Recycling Awards -2003 

cantine sau săli de reuniune); toate tipurile de birouri (demontate 
sau asamblate); dulapuri, dulapuri de depozitare; piedestale; mese 
de întâlnire, pentru imprimantă, rotunde și de cantina; cufere; 
biblioteci; ecrane mobile sau de birou; rafturi pentru magazine; 
cuiere și standuri; lămpi de birou sau cu picior; radiatoare și 
ventilatoare; panouri și flipchart-uri; fotografii și tablouri; tăvi și 
pubele, fișierele de suspensie reutilizabile; articole electrice, inclusiv 
toate echipamentele IT, copiatoare, echipamente AV, televizoare, 
monitoare CRT, laminatoare, faxuri; frigidere, congelatoare sau 
cuptoarele cu microunde sau orice alte aparate clasificate ca deșeuri 
periculoase.

Nu colectează, dar oferă soluții ecologice la cerere pentru: 
extinctoare, panouri de sticlă; pungi de gunoi; ambalaj excesiv - altul 
decât cel pentru protecție

Rezultate 

Green-Works:
• a redirecționat mobilier de birou second-hand la peste 5.000 
de organizații, incluzând școli, organizații caritabile și întreprinderi 
mici, ajutându-le, astfel, să economisească peste 2,5 milioane de 
lire;
• a donat mobilier de birou second-hand pentru mai multe 
regiuni defavorizate ale lumii și a sprijinit și alte organizații să 
facă același lucru; a umplut 58 containere de transport maritim cu 
mobilier pentru școală și birou pentru proiecte din întreaga lume;
• a creat locuri de muncă și a oferit formare profesională 
pentru persoanele marginalizate – peste 200 de locuri de muncă 
în mod direct și indirect în întreaga țară (în contrast cu cele 2 
locuri de muncă care ar fi fost create în cazul în care mobilierul 
ar fi ajuns la gropile de gunoi), îndeplinindu-și astfel obiectivele 
sociale ; depozitul și operațiunile de vânzare sunt situate în zone 
defavorizate pentru a crea locuri de muncă și oportunități reale 
de formare profesională pentru persoanele care au nevoie de 
ajutor (de expl. persoane fără adăpost, persoane eliberate din 
închisori, șomeri pe perioade îndelungate etc.);
• a prevenit emisia a peste 55.000 de tone de C02 ;
• a avut un impact social pozitiv și a oferit anual ajutoare 
sociale în valoare de 500.000 £.
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Evoluție. Scopul inițial al rețelei 
Relais a fost să ajute persoanele 
aflate în dificultate economică și 
socială să-și recapete demnitatea 
și autonomia financiară oferindu-le 
un loc de muncă, provizoriu, până la 
reintegrarea pe piața clasică a muncii. 
Pentru a depăși dificultățile legate 
de găsirea locurilor de muncă având 
caracter provizoriu, fondatorii rețelei 
s-au orientat pe crearea de locuri de 
muncă și promovarea unui nou model 
antreprenorial ce îmbină caracterul 
social cu cel economic. Considerând  
resursele financiare ca fiind un mijloc 
și nu un scop, rețeaua LeRelais și-a 
stabilit statutul de întreprindere cu 
scop socio-economic orientată pe 
solidaritatea umană și pe crearea 
de locuri de muncă și nu pe profit. 
Salariații întreprinderilor din rețea sunt 
sprijiniți atât pe plan personal, cât și 
profesional; fiecare nou-venit învață 
o meserie – colector, șofer, vânzător, 
sortator, etc. – de la salariații cu 
vechime, iar șefii echipelor sunt aleși 
în mod democratic de către grup. Toți 
au acces la formare profesională și la 
calificare într-o meserie și pot alege 
să lucreze pe piața clasică  a muncii 
sau să rămână în rețea și să predea 
”ștafeta” noilor veniți prin consiliere, 
formare și specializare în-situ.

Construirea rețelei s-a făcut etapizat, 
de jos în sus, pornind de la o 
întreprindere mică în care începând 
cu anul 1984 se reciclau textile și 
obiecte de papetărie uzate. Demarată 
inițial cu doar 4 angajați, în doar câțiva 
ani, numărul acestora depășește 
50 de persoane. Ca urmare a unei 
crize a sectorului textilelor și a unei 
deprecieri semnificative a prețului 
acestora, LeRelais își diversifică 
activitățile prin valorificarea hainelor 

Context.Creată în 1984, Le Relais (Ștafeta/ Schimbul) este o rețea 
de întreprinderi sociale având aceleași valori și obiective din sfera 
solidarității sociale. Le Relais activează în principal în domeniul 
recuperării și reciclării textilelor, încălțămintei, obiectelor de 
marochinărie, dar și a mobilei. Secundar, prin asocierea cu diverși 
desgneri și artiști plastici, persoanele reintegrate pe piața muncii 
prin intermediul rețelei Le Relais desfășoară și activități de artizanat 
și meșteșugărie. 

Principalele obiective la care au aderat persoanele implicate în 
funcționarea rețelei:
- combaterea excluziunii persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile și reinserția socială prin crearea de noi locuri de muncă;
- combaterea sărăciei – LeRelais acționează ca un intermediar pe 
piața muncii și asigură inserția profesională durabilă a persoanelor 
aflate în dificultate prin plasarea acestora în regim de muncă 
temporară/interimat/zilieri/program redus de lucru etc.
- creșterea nivelului de trai și de confort pentru  persoanele aflate în 
dificultate economică și socială și care nu au o locuință sau locuiesc 
în condiții improprii. Întreprinderea socială LesToits de L”Espoir 
(Acoperișurile Speranței) reabilitează locuințe vechi sau deteriorate 
pentru a adăposti familii sau persoane cu venituri reduse;
- promovarea antreprenoriatului social, inclusiv prin legiferarea 
statutului întreprinderilor cu scop socio-economic.

De la înființare, în 1996, Inter Inser – întreprindere socială 
funcționând în cadrul LeRelais, a facilitat angajarea cu contract de 
de muncă a peste 1500 de persoane.

6.3 Franța: LeRelais
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colectate: reciclare, exportare (în special în țări africane), procesare 
și vânzare tip second-hand.  În doar câțiva ani, numărul angajaților 
s-a triplat, iar mediatizarea întreprinderii LeRelais ca fiind ”soluția 
față de problemele șomajului și ale excluderii” face ce modelul să 
fie preluat și multiplicat la nivel regional și de către alte persoane, 
asociații și colectivități.

Începând cu 1992, LeRelais își regândește politica de reinserție 
profesională și trece de la statutul de furnizor de muncă temporară, 
la creator de locuri de muncă pe termen lung.  Apar astfel noi 
structuri de sprijin : Inter Inser, întreprindere pentru facilitarea 
inserției profesionale prin muncă provizorie, și LesToits de l’Espoir 
(Acoperișurile Speranței) structură dedicată sprijinirii persoanelor 
fără locuință sau care locuiesc în condiții improprii. 

Realizări. Pe fondul înăspririi condițiilor de muncă, a degradării 
pieței textilelor dar și ca urmare a creșterii concurenței, începând 
cu anul 2000, Le Relais își consolidează modul de lucru, îmbinând 
necesitățile sociale cu scopul economic și organizarea unei 
întreprinderi; dobândește astfel statutul de societate cooperatistă 
de producție (SCOP - Société Coopérative Ouvrière de Production), 
statut asociat în mod istoric cu economia socială. Pe măsura 
întăririi cadrului legislativ și a consolidării acestui tip de întreprinderi 
la nivel european, Le Relais este recunoscută ca întreprindere în 
scop socio-economic (EBS - Entreprise à But Socio-Economique). 
Le Relais numără în prezent 18 structuri de colectare a textilelor 
repartizate uniform pe tot teritoriul Franței.  

În 2009, Le Relais a fost recompensată pentru întreaga activitate 
desfășurată în sprijinul celor defavorizați, fiind premiată cu marele 
premiu pentru antreprenoriat social acordat de Fundația Schwab 
și BCG (Boston Consulting Group), pentru 25 de ani de activitate 
în favoarea celor nevoiași. Criteriile de acordare a acestei distincții 
au vizat în mod special viabilitatea economică, impactul social și 
capacitatea de inovare a proiectului. 

Întreprinderile sociale din cadrul rețelei Le Relais și-au propus să 
contribuie la dezvoltarea durabilă (în Nord) și solidară (în Sud); în 
intervalul 2002-2008 au apărut rețele Relais în câteva țări africane: 
Burkina Faso, Senegal și Madagascar. 

Le Relais este membru al rețelei naționale de solidaritate socială 
IRFS (Inter-Réseau de la Fibre Solidaire), al  Federec (Federația 
de recuperare, reciclare și valorizare) în cadrul căreia deține funcția 
de vicepreședinte pentru ramura textilă și este unul dintre membrii 
fondatori ai O.U.V.E.R.T.E.S, grup european de lucru care reunește 

operatori de pe filiera textilelor din 
sfera economică, socio-economică 
și caritativă din 8 țări. Rețeaua oferă 
servicii complete și autonome de 
preluare, colectare, triere și valorizare 
a textilelor uzate, în peste 3300 de 
comunități și a încheiat parteneriate de 
colectare a deșeurilor cu zeci de firme 
de mare distribuție. Trasabilitatea 
colectării și valorificării deșeurilor 
textile colectate sau donate este atent 
monitorizată.
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37   Șantierul de solidaritate internationala, Sibiu, iulie 2007; Șantierul de solidaritate internationala, 
Zalau, aprilie-mai 2008; Șantierul de solidaritate internationala, Giurgita (Craiova), august 2008; 
Șantierul de solidaritate internationala, Valcelele (Calarasi), martie-aprilie 2009; Șantierul de 
solidaritate internationala, Arad, august 2009.
38 Localul atelierului se afla în cadrul unui parc industrial ce numara aproximativ o suta de 
societati, uzine și depozite: parcul FAUR. Acesta numara 500 m2 de hale industriale, birouri și 
curte. Este usor accesibil cu metroul, tramvai sau autobuz pentru salariatiiîninsertiune.

Atelierul de inserțiune39 din București 
a fost lansat pe 10 iulie 2009 cu 10 
salariați în inserțiune, după o perioadă 
de amenajare de 2 luni.

Publicul‑țintă sunt persoanele în 
mare dificultate, marginalizate 
sau excluse: persoane adulte 
fără adăpost, tineri din centrele 
de plasament, tineri din cadrul 
serviciului de probațiune, persoane 
fără școlarizare și/sau fără pregătire 
profesională,  persoane cu 
dizabilități, persoane din categorii 
sociale sau etnice defavorizate 
(sărăcie, etnie romă),  tineri și adulți 
cu probleme de adicție, persoane 
afectate de boli care influențează 
viața profesională și socială, imigranți 
și alte grupuri vulnerabile.

Ateliere Fără Frontiere37 este o asociație română non-profit a 
cărei misiune este integrarea socioprofesională a persoanelor în 
dificultate printr-un atelier care le propune o activitate economică și 
solidară: reciclarea și recondiționarea calculatoarelor colectate de la 
companii și instituții responsabile. 

Atelierul de inserțiune este un proiect derulat în parteneriat cu 
organizația Samusocial din România cu sprijinul Fondului Social 
European. Este un model francez, inspirat de Ateliers Sans Frontières 
și conceput ca un proiect pilot care poate fi preluat și adaptat acolo 
unde este nevoie. Acest proiect, susținut de parteneriatul asociativ 
public – privat, reprezintă un demers integrat de dezvoltare durabilă 
prin alianța celor 3 piloni: social, economic și mediu.

Atelierul de inserțiune presupune:
•	 un dispozitiv inovator de inserțiune socio‑profesională: 

un loc de muncă ca rampă de lansare pentru angajare pe 
piața muncii (reciclare, mentenanță, informatică, logistică, 
transport, amenajări/ reabilitări, confecții textile) și o 
acompaniere individualizată (consiliere, orientare, formare/
calificare și medierea unui loc de muncă împreună cu ONG-
uri, instituții și companii partenere).

•	 un demers integrat de dezvoltare durabilă, luptând: 
împotriva risipei prin recondiționarea de echipamente 
informatice; pentru solidaritate, donând aceste echipamente 
ONG-urilor cu proiecte sociale; pentru protecția mediului prin 
reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

În iunie 2007, Ateliers Sans Frontières deschide o reprezentanță 
în România care are ca misiune identificarea, selecționarea și 
acompanierea structurilor locale asociative de dezvoltare socială. 
Din iunie 2008, Ateliere Fără Frontiere este o asociație română 
non profit al cărei obiectiv este de a lupta împotriva marginalizării și 
excluderii, oferind o șansă persoanelor în mare dificultate. Ateliere 
Fără Frontiere beneficiază de sprijinul asociației de solidariate 
internațională “Ateliers Sans Frontières” și își pune în aplicare 
proiectele împreună cu parteneri asociativi și instituționali locali.

Rezultate: cinci șantiere de solidaritate internațională 
organizate în România;38

Proiectul Assoclic a echipat 43 de asociații și școli; au fost 
distribuite 281 calculatoare.

6.4 România ‑ Ateliere fără Frontiere

http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere/141-santierul-de-solidaritate-internationala-sibiu-iulie-2007lic-
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere/139-santierul-de-solidaritate-internationala-zalau-aprilie-mai-2008
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere/139-santierul-de-solidaritate-internationala-zalau-aprilie-mai-2008
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere/140-santierul-de-solidaritate-internationala-giurgita-august-2008
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere/142-santierul-de-solidaritate-internationala-valcelele-floroaica-martie-aprilie-2009
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere/155-santierul-de-solidaritate-arad-august-2009
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere/155-santierul-de-solidaritate-arad-august-2009
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere
http://www.atelierefarafrontiere.ro/index.php/media/noutati/santiere
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ViitorPlus este o organizație neguvernamentală, nonprofit, înființată 
în 2006, care implementează proiecte de dezvoltare durabilă 
încadrându-se în următoarele domenii de activitate: managementul 
capitalului natural, producție și consum durabil, educație pentru 
dezvoltare durabilă, buna guvernare.

RECICLETA este un proiect ViitorPlus, primul proiect neutru 
în carbon din România, care are ca scop colectarea deșeurilor 
de hârtie din birouri spre a fi reciclate. Transportul hârtiei este 
asigurat de 3 cargo-biciclete, unice în România, conduse de 
persoane defavorizate, cărora li se asigură astfel un loc de muncă.  
Momentan, proiectul se adresează exclusiv agenților economici 
care generează cantități mici de deșeuri de hârtie39 și care au 
sediul în zona Floreasca, Dorobanți și Aviatorilor din București. 
Prin programul „RECICLETA” s-au colectat peste 50.000 kg de 
hârtie. Bicicliștii sunt persoane în dificultate, aflate în programele 
sociale ale partenerilor ViitorPlus: Programul de Întărire a Familiei, 
derulat de organizația SOS Satele Copiilor România și Programul 
de asistare în vederea reinserției socio-profesionale, implementat 
de Asociația Ateliere fără Frontiere. Astfel, RECICLETA, integrează 
toate dimensiunile dezvoltării durabile, fiind un proiect social și de 
mediu, adresat agenților economici mici.

Gala Societății Civile 2011 a însemnat pentru ViitorPlus prilej de 
recunoaștere și apreciere a proiectului său RECICLETA, acesta 
fiind premiat în cadrul evenimentului competițional cu premiul III la 
categoria „Protecția  mediului”.

6.5 România ‑ Viitor Plus

http://www.viitorplus.ro/ONG-partenere-82
http://www.viitorplus.ro/ONG-partenere-82
http://www.viitorplus.ro/recicleta
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utilizării bunurilor și reciclării deșeurilor 
acționează ca agenți de proximitate 
ce furnizează comunității servicii care 
contribuie la protecția mediului și la 
coeziunea socială.

Pe măsură ce structurile economiei 
sociale au depășit statutul de cazuri 
izolate, întreprinderile sociale din 
domeniul managementului deșeurilor 
au devenit partenere ale colectivităților 
locale, acționand însensul Reducerii, 
Reutilizării și Reciclării (3R) deșeurilor 
și intervenind în domenii adiacente 
economiei solidare și dezvoltării 
durabile, respective la nivel: 
o	economic – prin refolosirea 

bunurilor se crează noi activități, 
locuri de muncă și servicii 
accesibile care generează 
mai multe beneficii – inclusiv 
financiare, decât recuperarea 
materiei prime; 

o	comunitar – centrele de 
colectare și valorificare contribuie 
la dezvoltarea locală prin 
valorificarea parteneriatelor 
încheiate între colectivități, agenți 
economici, asociații, etc din zona 
de intervenție și care promovează 
consumul responsabil și utilizarea 
optimă a resurselor, bunurilor și 
serviciilor;

o	de protecție a mediului – centrele 
de colectare și valorificare 
promovează refolosirea bunurilor 
și prelungește durata de viață a 
celor scoase din uz; cand acest 
lucru nu mai este posibil, prin 
reciclarea sau depozitarea în 
spații adecvate acestea devin 
nepoluante;

o	social – întreprinderile economiei 
sociale fac din crearea de locuri 
de muncă o prioritate și facilitează 
accesul pe piața muncii al 
persoanelor aflate în dificultate.

În general, în statele membre ale UE în care economia socială 
este un sector dezvoltat, întreprinderile sociale care activează în 
domeniul managementului deșeurilor s-au orientat inițial pe deșeuri 
provenite preponderent din textile, mobilier și aparatură electrică și 
electronică, toate susceptibile de a fi reutilizate și vândute la mâna 
a doua. Ulterior, au valorificat oportunitățile oferite de piața reciclării, 
întrucât activitățile de colectare șitriere a deșeurilor reciclabile pot 
genera resurse financiare și prin vânzarea către agenți economici 
specializați pe tratarea/reciclarea/depozitarea acestor deșeuri. 
Forța de muncă angrenată în acest gen de activități a fost în general 
necalificată și dependentă de continuitatea și sustenabilitatea 
întreprinderilor sociale.

Orice alterare a pieței – de la scăderea semnificativă a producției 
sau a prețurilor, la dispariția procesatorului sau la concurența 
neloială, expune persoanele angrenate în reciclarea deșeurilor la 
riscul pierderii locului de muncă și, implicit, a venitului. În consecință, 
majoritatea întreprinderilor sociale au dezvoltat proiecte comune, 
s-au asociat în cadrul unor federații sau rețele frecvent trans-
naționale, care au consolidat atât sectorul economiei sociale, cât și 
relațiile de parteneriat încheiate între membrii.

Întreprinderile sociale dezvoltate la nivel european în urma unor 
inițiative locale de antreprenoriat social în domeniul protecției 
mediului s-au axat în principal pe:

 Colectarea selectivă a deșeurilor menajere sau a deșeurilor 
industriale obișnuite

 Valorificarea acestora în urma sortării, controlului și 
recondiționării acestora

 Revânzarea produselor la mâna a doua, cu prețuri modice
 Promovarea activităților și comportamentelor prietenoase cu 

mediul

Întreprinderile economiei sociale care acționează în domeniulre 

7. ROLUL INTREPRINDERILOR SOCIALE ÎN 
GESTIUNEA DEȘEURILOR
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deșeurilor, care integrează parcursul 
acestora din momentul în care un 
produs oarecare poate deveni deșeu 
pană la tratarea deșeului propriu-zis.

Consacrat deja la nivel european, 
principiul responsabilității producă–
torului a modificat semnificativ 
activitățile de management al 
deșeurilor, introducând noi fluxuri de 
materiale și de resurse financiare 
asociate produselor și filierelor. 
Presiunea constantă legată de 
optimizarea utilizării resurselor 
naturale, pe cat posibil în circuit 
închis, a determinat o creștere a 
activităților de colectare selectivă, 
reciclare și reutilizare. Au apărut 
astfel noi oportunități privind activități 
economico-sociale cu impact în 
protejarea mediului și, implicit, 
crearea de locuri de muncă. Stabilirea 
de limite stricte pentru a preveni sau 
limita impactul negativ al incinerării 
deșeurilor (plafonarea emisiilor, 
supra-taxarea acestei activități) a dus 
atât la creșterea cat și la internalizarea 
costurilor de mediu. Nu de puține ori, 
întreprinderile sociale au fost puse 
în situația de a plăti suplimentar 
eliminarea deșeurilor nereutilizabile, 
ceea ce le-a determinat să evite 
pe cat posibil această finalitate. 
Integrarea întreprinderilor economiei 
sociale în sectorul de management 
al deșeurilor s-a făcut treptat, 
pornind de la rezultatele înregistrate 
în timp, apreciate și promovate la 
nivelul comunității. Lipsește însă 
recunoașterea unitară, publică și 
oficială a specificității întreprinderilor 
sociale din sectorul gestionării 
deșeurilor, care le-ar permite acestora 
asumarea statutului de întreprindere 
socială verde, ca semn de identificare 
și promovare a  plus-valorii pe care 
acest tip de întreprindere o aduce 
comunității în care acționează. 

Experiența dobandită în timp și adaptabilitatea față de noile provocări 
și oportunități apărute în domeniul managementului deșeurilor au 
dus la consolidarea economică a întreprinderilor sociale, inclusiv la 
nivel de rețele sau alte forme asocitive care au depășit granițele 
naționale.

Continuitatea și dezvoltarea de noi activități și zone de intervenție 
au dus treptat la o profesionalizare a forței de muncă de pe această 
filieră, ceea ce a sporit șansele angajaților să-și găsească un loc de 
muncă mai bun. Nevoia de a fi competitiv a determinat întreprinderile 
sociale să împrumute proceduri, standarde și norme de lucru 
asemănătoare întreprinderilor economice clasice, dezvoltand astfel o 
cultură organizațională orientată pe eficiență. Un alt aspect demn de 
luat în considerație vizează modul democratic în care se iau deciziile 
și în care funcționează întreprinderile sociale; în timp, solidaritatea 
membrilor crează un mediu de  lucru confortabil și integrant și 
relații profesionale și interumane de calitate. Gestiunea durabilă a 
deșeurilor integrează principiul proximității și al responsabilității în 
managementul deșeurilor prin reducerea producerii acestora de la 
sursă, colectarea, sortarea și valorificarea lor. S-a produs astfel o 
schimbare a percepției asupra deșeurilor: acestea nu mai reprezintă 
doar o sursă de poluare, ci și o potențială resursă de exploatare. 
Miza este mare, fie și numai dacă se ia încalcul impactul asupra 
mediului înconjurător și asupra sănătății umane, dar și limitarea 
resurselor de materii prime și de energie care amenință pe termen 
mediu și lung sectorul productiv. Măsurile adoptate la nivel local 
de către antreprenorii economiei sociale și solidare au pus în 
evidență efectele pozitive ale gestionării durabile și în proximitate 
ale deșeurilor produse în/și de comunitate.

Idei de afaceri în domeniul întreprinderilor sociale de gestiune a 
deșeurilor care au înregistrat succese notabile în țările europene cu 
o economie socială dezvoltată:
- compostarea colectivă a deșeurilor biodegradabile din gospodării 
și obținerea de pămant de flori reutilizabil în activități agricole, 
edilitare (întreținerea spațiilor verzi, parcurilor, etc) sau de grădinărit 
(întreținerea propriilor jardiniere) ;
- valorificarea artistică a deșeurilor și transformarea acestora în 
obiecte de expoziție pentru diverse evenimente culturale, ateliere 
de creație ;
- repararea obiectelor de mobilier și a aparatelor electrice și 
electrocasnice (calculatoare, mașini de spălat, frigidere) pentru 
distribuirea lor, gratuit sau contra unui preț modest, persoanelor 
nevoiașe;
- colectarea selectivă a deșeurilor de la populație sau de la agenți 
economicimici și mijlocii și valorificarea lor;
- producția artizanală din materie primă reciclată;
- consultanță, formare, informare, promovare a gestiunii durabile a 
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8. CONCLUZII GENERALE

•	În ultimii 10 ani, în România, politicile de gestiune a deșeurilor 
au avut un rol important asupra societății prin dinamica 
dezvoltării lor și prin efectul asupra mediului. Obligativitatea de 
reciclare a condus la o renaștere a capacităților de reciclare și la 
dezvoltarea serviciilor de pregătire a deșeurilor pentru reciclare;

•	În ciuda eforturilor depuse în ultimii ani, România trebuie să 
accelereze procesul de acoperire cu servicii de colectare a 
deșeurilor, a colectării selective, de sortare și recuperare astfel 
încât să îndeplinească cerințele Uniunii Europene. Deși mare 
parte din obligațiile de reciclare sunt îndeplinite, doar 1% din 
deșeurile municipale tratate sunt reciclate la nivel național, iar 
99% sunt depozitate la rampe de gunoi – soluția cea mai puțin 
dezirabilă;

•	Fără excepție, toate obiectivele pe care România le are de 
îndeplinit în ceea ce privește managementul deșeurilor, necesită 
o intensificare a activităților în acest domeniu, ce implică atât 
creșterea numărului de  agenți economici și a personalului 
angajat, cât și o diversificare a ofertei de produse și servicii în 
domeniu;

•	Industria deșeurilor a înregistrat în 2010 un trend ascendent, la 
fel ca toate ramurile importante din economie. Au fost create noi 
locuri de muncă și noi linii de sortare a deșeurilor.Din cele 2114 
firme ce activează în domeniul colectare/recuperare deșeuri, 
înregistrate în 2011 la Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
o treime au fost înființate în ultimii doi ani, iar jumătate (1170) se 
ocupă cu recuperarea materialelor reciclabile și sortare; ceea ce 
reprezintă o creștere importantă a industriei deșeurilor. Această 
creștere este susținută și de introducerea liniei de finanțare 
POS Mediu în cadrul căreia au fost alocate 2 miliarde de euro 
accesibili pentru finanțarea acestui domeniu;

•	Firmele de profil din industria deșeurilor se așteaptă la o creștere 
importantă a activităților și, odată cu aceasta, la o dezvoltare 
a afacerilor lor. Una din cauze se datorează volumului crescut 
de deșeuri ce urmează a fi gestionate. Pentru a-și desfășura 
activitatea în condiții optime, firmele au nevoie de un cadru 
legislativ adecvat și care să fie aplicat. Cele mai mari probleme 
cu care se confruntă firmele din industrie sunt atât birocrația și 
nerespectarea legilor în vigoare, cât și fluctuația de personal și 
nivelul scăzut de salarizare a angajaților;

•	În anii următori România se va vedea nevoită ca, pe de o parte, 
să gestioneze cantități din ce în ce mai mari de deșeuri, dar 
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în același timp va trebui să identifice soluții pentru prevenirea 
generării de deșeuri. Este de așteptat ca ambele nevoi 
menționate să genereze schimbări fundamentale în industria de 
gestionare a deșeurilor și pe piața muncii din acest sector;

•	În condițiile în care singurele pârghii reale pe care le au 
autoritățile guvernamentale pentru a influența semnificativ 
industria de gestionare a deșeurilor sunt cele de reglementare 
și control, e nevoie de un pachet de măsuri integrate, coerente 
și consecvente care să crească semnificativ rata de colectare/
procesare, absorbind forța de muncă disponibilă;

•	Pentru o gestionare eficientă, este esențială schimbarea de 
optică și de proceduri de management al deșeurilor prin devierea 
unor cantități importante de la depozitare către alte opțiuni de 
procesare cum ar fi reparare în vederea reutilizării. Acest fapt 
ar corespunde celei de a doua opțiuni în ierarhia deșeurilor așa 
cum este definită de noua Directivă Cadru deșeuri – „pregătire 
pentru reutilizare”;

•	Dezvoltarea structurilor de economie socială constituie o 
oportunitate pentru implementarea unor proiecte  de  dezvoltare 
durabilă, favorizând realizarea unui mix de obiective sociale, 
economice și de mediu.  Antreprenoriatul în domeniul 
managementului deșeurilor, este un model de succes la nivelul 
altor state membre ale UE și poate contribui la dezvoltarea 
regională și la revitalizarea unor zone aflate în declin. Însă, în 
primul rând, acesta constituie un element strategic de mobilizare 
a grupurilor sociale considerate vulnerabile și neintegrate pe 
piața muncii, consolidând astfel elementele periferice ale unei 
clase de mijloc afectate de criză și încă vulnerabile la sărăcie;

•	Apariția unor întreprinderi sociale care să preia responsabilitățile 
legate de colectarea și reciclarea deșeurilor facilitează 
dezvoltarea sustenabilă atât a zonei, cât și a comunității și 
reprezintă un avantaj pentru economia națională și în speță, 
pentru industria de profil.
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Resurse legislative:

- Waste Framework Directive (2008/98/EC), text disponibil online la: http://ec.europa.
eu/environment/waste/framework/index.htm
- Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia 
socială (2008/2250 (INI) disponibilă online la:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:076E:SOM:ro:HTML
- Programul național de reforme (2011 – 2013) disponibil online la:
http://www.gov.ro/programul-national-de-reforme__l1a100074.html
- Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Raport Anual privind Starea Mediului 
în România pe anul 2009, București, 2010, disponibil online la: http://www.anpm.ro/
Mediu/raport_privind_starea_mediului_în_romania-15
- Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Metode și tehnologii de gestionare a 
deșeurilor, disponibil online la:http://www.mmediu.ro
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii, aprobată prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare  
- Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, actualizată
- Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale 
salariaților, modificată prin Legea nr. 135/2003
- Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu 
modificările ulterioare
- Legea nr 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, actualizată
- Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările ulterioare
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap
- Ordinul Autorității naționale pentru persoanele cu handicap nr. 60/2007 privind 
aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate
- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabila (SNDD) orizonturi 2013-2020-2030 
a Romaniei, aprobată prin  Hotărarea Guvernului nr. 1216/2007
- Economia socială în Uniunea Europeană, Rafael CHAVES & José Luis MONZÓN 
CAMPOS, Workingpaper CIRIEC no 2008/02
- Fapte și cifre referitoare la fundații în UE- asocierea bunăstarii private cu utilitatea 
publică, CentrulEuropean pentru fundații, 2005 
- România 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, provocări, Fundația 
pentru Dezvoltarea Societății Civile, Bucuresti, 2010 
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