Către: Ministerul Mediului
În atenția: Dnei Ministru Gavrilescu Graţiela Leocadia
Spre ştiinţă: Directia Generala Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase
În atenția: Dlui Director Cosmin Teodoru, Dnei Mihaela Frăsineanu, Dnei Cecilia Martin

Spre ştiinţă: FICHTNER ENVIRONMENT
În atenția: Dnei Anca Tofan – Director de Proiect

Nr.: 185 / 14.07.2017

Subiect: Comentarii privind Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

Stimată Doamnă Ministru,
În cadrul procedurii de consultare publică privind Planul Național de Gestionare a
Deșeurilor, vă transmitem în anexă comentariile formulate de Asociația Română a
Compostului precum şi câteva documente relevante pentru acest demers, după cum
urmează:






Comunicarea Comisiei Europene din 26.01.2017 privind rolul deşeurilor în
generarea de energie în economia circulară “The role of waste-to-energy in the
circular economy” (Documentul I);
Documentul Comisiei Europene privind Protectia Mediului în România - Raport de
ţară, din 3 februarie 2017 (Documentul II);
Extras din studiul BIFA Environmental Institute privind impactul asupra mediului al
diverselor tehnologii de tratare a biodeşeurilor versus costuri.

Folosim acest prilej pentru a întări faptul că recomandările cuprinse în cele două
documente mai sus menționate, emise de Comisia Europeană, trebuie să se regăsească în
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Din conținutul acestor documente dorim să
reliefăm câteva aspecte, printre care:



Documentul I:

-

pagina 7: în procesul de revizuire a planurilor nationale de management și evaluarea
nevoii pentru capacitate suplimentară de tipul waste to energy pentru tratarea

deşeurilor nereciclabile (incinerarea) statele membre trebuie să evalueze cu atenție
următoarele aspecte:

- impactul

obligațiilor existente și propuse privind colectare selectivă și
tintele de reciclare;

- capacitatea

disponibilă pentru coincinerare în instalațiile de ardere și în
cuptoarele de ciment și/sau în alte procese industriale adecvate;

-

pagina 9: nevoia urgentă pentru a întreprinde paşi concreţi privind reciclarea şi
reutilizarea în economia circulară;
- pagina 11: Comisia Europeana invită toate statele membre să ia considerare
recomandările acestui document atunci când își reactualizează planurile naționale
pentru gestionarea deșeurilor:
- în viitor, ar trebui să se acorde mai multă atenție acelor procese, cum ar fi
digestia anaerobă a deșeurilor biodegradabile, unde reciclarea este
combinată cu recuperarea energiei. Dimpotrivă, rolul incinerării deșeurilor în prezent, opțiunea predominantă a consumului de energie - trebuie
redefinit pentru a se asigura că preferinţa pentru această opţiune nu
devine un obstacol în creșterea gradului de reciclare și reutilizare a
deşeurilor și că se evită supradimensionarea pentru tratarea reziduurilor
reziduale.
 Documentul II.
- pagina 5: România are una dintre cele mai scăzute rate din Europa în utilizarea
eficientă a resurselor, economia circulară rămânând nedezvoltată (0.31 euro/kg vs. 2.0
euro/kg media europeană).
- pagina 6: România ratează multe oportunităţi prin nereciclarea propriului deşeu,
lăsând la latitudinea sectorului privat să importe materiale reciclate pentru activităţile
de producţie.
- pagina 7/8: priorităţile care trebuie avute în vedere atunci când se elaborează politicile
privind managementul deşeurilor ar trebui să fie prevenţia, reutilizarea, reciclarea,
recuperarea, în timp ce pe ultimul loc în alegerea opţiunilor ar trebui să se situeze
depozitarea, incinerarea fără recuperarea de energie.


Din studiul realizat de BIFA, pe care îl punem la dispoziţia celor interesaţi, rezultă
atenţia pe care o acordă ţările dezvoltate din Europa, tehnologiei de compostare. De
aceea este necesar ca Planul Național de Gestionare a Deșeurilor să includă tehnologii
şi să se prevadă măsuri concrete pentru implementarea ei pe scară largă. Primul pas în
această direcţie trebuie să-l constituie adoptarea unei legi a compostului şi a unor
normative de lucru. Asociația Română a Compostului lucrează la un pachet de
propuneri legislative pentru activitatea de compostare, documente pe care le va pune
la dispoziția tuturor celor interesați în luna septembrie 2017.

Managementul deşeurilor rămâne o provocare pentru România. Performanţa ţării în acest
domeniu este caracterizată prin: rate extrem de scăzute privind reciclarea (5%), uşor mai
ridicată privind compostarea (11%) şi rate foarte mari pentru depozitare (82%) ceea ce este
contrar ierarhiei deşeurilor şi ţintei de reciclare stabilite la nivel european.

Sperăm că atât aspectele mai sus prezentate, cât şi comentariile Asociației Române a
Compostului vor contribui la realizarea unui Plan Național de Gestionare a Deșeurilor în
deplină concordanţă cu obiectivele şi politicile Uniunii Europene precum şi cu
recomandările Comisiei Europene privind Managementul Deşeurilor.
Un capitol important din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor trebuie acordat
problematicii nămolurilor de la stațiile de epurare.
În acest sens, în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor trebuie să se prevadă măsuri
pentru actualizarea Strategiei Naționale pentru nămolurile de la stațiile de epurare,
elaborarea unui plan naţional care să transpună strategia, actualizarea legislației în acest
domeniu, de exemplu, refacerea lui Ordinului 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind protecţia mediului şi, în special, a terenurilor agricole, când se
utilizează nămolurile de epurare în agricultură, emis de Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 959 din 19 octombrie 2004, etc. Asociația Română
a Compostului a transmis deja autorităţilor din domeniu o propunere de
completare/actualizare a Ordinului 344 din 16 august 2004 şi suntem pregătiţi să dialogăm
pe această temă.
Un alt capitol din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor trebuie să se refere la
problematica deșeurilor organice din agricultura şi industria alimentară şi la managementul
apelor uzate din mediul rural, mai ales că există pericolul unui infringement la care va fi
supusă România începând cu anul 2019.
Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de a continua acest dialog cu toţi factorii
implicaţi în realizarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor şi de a contribui în mod
activ, în cadrul mecanismului de consultare publică, la realizarea acestui document
strategic extrem de important pentru România.

Cu aleasă considerație,
Președintele Asociației Române a Compostului
Prof. Valentin Feodorov

