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Legislatia europeana si transpunerea ei 

in legislatia romaneasca 

 DIRECTIVA 2008/98/CE privind 
deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive 

 Directiva 852/2018 de modificare 
a Directivei 94/62/CE privind 
ambalajele și deșeurile de 
ambalaje 

 Directiva 2012/19/UE privind 
deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (DEEE)  

 Directiva 2018/850 de modificare 
a Directivei 1999/31/CE privind 
depozitele de deșeuri 

 Legea nr. 211 din 2011 privind 

gestionarea deseurilor 

 Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a 

ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje 

 OUG nr. 5/2015 privind deşeurile 

de echipamente electrice şi 

electronice 

 HG nr. 349/2005 privind 

depozitarea deseurilor  
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DIRECTIVA 2008/98/CE privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 

directive 
 CAPITOLUL V, PLANURI ȘI PROGRAME,  

Articolul 28, Planurile de gestionare a deșeurilor 

(1)   Statele membre se asigură că autoritățile lor competente 

stabilesc, în conformitate cu dispozițiile articolelor 1, 4, 13 și 16, unul sau 

mai multe planuri de gestionare a deșeurilor. 

Planurile, considerate individual sau în combinație, acoperă întregul 

teritoriu geografic al statului membru în cauză. 

 

 PNGD (2007-2013) si SNGD (2014-2020) → PNGD (2014-2020), PNPGD 
(2014-2020) 

3 



Elaborare ghiduri de bune practici 

privind:  
 

 

Prevenirea generării deşeurilor 

Colectarea şi reciclarea deşeurilor 
municipale 

 Tratarea şi eliminarea deşeurilor municipale 

Gestionarea datelor şi modul de introducere 
al acestora  
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Metodologia elaborarii PNGD si PNPGD 5 



Obiective propuse, conforme cu 

legislatia europeana si nationala 1 

 

Extinderea sistemului de colectare separată a deseurilor 
reciclabile pe 4 fracții (rată de capturare de 52 % în 2020 și 
de 75% în 2025) 

 

Extinderea sistemului de colectare separată a biodeseurilor 
(2020 – rată de capturare de 45%) 

 

Extinderea sistemului de colectare separată a deseurilor verzi 
(2020 – rată de capturare de 90%) 
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Obiective propuse, conforme cu 

legislatia europeana si nationala 2 

Instalatiile de reciclare (sortare, compostare, digestie) – în functiune 
începând cu 2020 

 

Instalațiile MBT cu biouscare si incineratorul – în functiune începând cu 
2025 

 

Închiderea tuturor depozitelor neconforme – 2020 

 

Depozite conforme – extinderea capacităților existente, construirea de 
noi depozite (unde este cazul), închiderea celulelor cu capacitate 
epuizată 
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MĂSURI DE GUVERNANTĂ 1 

Măsuri prioritare de guvernanță pentru gestionarea deseurilor 
municipale 

 

 modificări legislative 

 elaborare si aprobare de ghiduri/norme tehnice/ 
instructiuni 

 revizuirea autorizatiilor de mediu 

 introducerea indicatorilor de performantă în contractele 
de salubrizare 

 Întărirea activitătilor de monitorizare si control 
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MĂSURI DE GUVERNANTĂ 2 
 

 

Măsuri de guvernanță pentru implementarea PNGD 

 

măsuri legislative și de reglementare 

măsuri tehnice 

măsuri instituționale și organizaționale 

măsuri financiare 

măsuri privind monitorizarea și controlul 
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PLANUL DE ACTIUNE 

Pentru fiecare categorie de deseuri care face 
face obiectul PNGD: 
 

măsuri propuse pentru atingerea 
obiectivelor 

termenul de îndeplinire 

responsabili 

sursa de finanțare 
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INSTRUMENTE DE POLITICA A 

DESEURILOR 

Măsuri privind îmbunătățirea eficacitătii 

instrumentelor existente – plan de actiune pentru 

fiecare din cele 4 instrumente 

 

Introducerea unui nou instrument Plăteste pentru 
cât arunci – plan de acțiune pentru implementare 
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PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE 

A GENERARII DESEURILOR 1 

Propune măsuri de prevenire pentru următoarele fluxuri 
prioritare: 

 deșeurile menajere și similare 

 deșeurile de ambalaje 

 deșeuri de la prelucrarea lemnului, din industria chimică 
și din siderurgie 

 

Pentru fiecare măsură sunt propuse acțiuni cu responsabil, 
nivel și termen de implementare. 
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PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE 

A GENERARII DESEURILOR 2 

Propune și măsuri de prevenire pentru: 

 fluxurile speciale de deseuri (DEEE, deseuri B&A, VSU, 

anvelope uzate) 

 deseuri industriale 

 deseuri medicale 

 

Pentru fiecare măsură sunt propuse acțiuni cu responsabil, 

nivel și termen de implementare. 
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INDICATORI DE MONITORIZARE 

Au fost identificați indicatori pentru monitorizarea: 

PNGD 

Măsurile de guvernanță 

Planul de acțiune 

 Instrumentele economice 

PNPGD 
 

Pentru fiecare indicator este descris modul de calcul și sunt 
identificate instituțiile responsabile cu furnizarea de date. 
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