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Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării energetice a deșeurilor în 
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1. Context: 

 Valorificarea energetică a deșeurilor  cuprinde diverse procese de tratare a deșeurilor care 

generează energie cum ar fi energie electrică, energie termică sau producere de combustibil derivat din 

deșeuri, fiecare având un impact diferit asupra mediului și potențial pentru economia circulară
1
. 

 Procesul de valorificare energetică poate juca un rol important în tranziția către o economie 

circulară, cu condiția ca ierarhia deșeurilor UE să fie utilizată ca un principiu director în clasarea 

opțiunilor de gestionare a deșeurilor în funcție de durabilitatea lor, în care se acordă prioritate prevenirii și 

reciclării deșeurilor. Atunci când deșeurile nu mai pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare, 

recuperarea energiei încorporate în acestea și utilizată în economie este cea mai bună opțiune atât pentru 

mediu, cât și pentru economie. În anul 2014 aproximativ 1,5% din consumul total de energie la nivelul UE 

a provenit din incinerarea deșeurilor, co-incinerare în cuptoare și digestia anaerobă. 

 Comunicarea Comisiei Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară face  

parte dintr-un pachet de documente publicat la 26 ianuarie a.c. care mai cuprinde: 

 Un proiect de revizuire a Directivei privind restricționarea utilizării anumitor substanțe 

                                                           
1
 Pachetul privind economia circulară a fost prezentat de către Comisie la 2 decembrie 2015 și are ca obiectiv reducerea 

generării deșeurilor și creșterea reciclării și reutilizării. Pachetul include o comunicare care stabilește un plan de acțiune pentru 

economia circulară precum și propuneri legislative care modifică șase directive din domeniul deșeurilor:modificarea Directivei 

cadru-deșeuri, modificarea Directivei privind depozitarea deșeurilor, modificare Directivei privind ambalajele și deșeurile din 

ambalaje și o propunere de modificare a trei Directive care reglementează anumite fluxuri de deșeuri în ceea ce privește 

cerințele de raportare. 

Din perspectiva României, pachetul deșeuri,prin țintele de reciclare și pentru depozitarea deșeurilor, necesită o atenție deosebită 

la nivel politic având în vedere faptul că la nivel național cea mai mare parte a deșeurilor (cca90%) sunt depozitate, iar 

aplicarea principiilor economiei circulare și trecerea la o societate  de reciclare  va implica o restructurare majoră a sistemului 

național de management al deșeurilor. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_34_RO_ACTE_f.pdf
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periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) ; 

 Crearea unei platforme de finanțare a proiectelor inovatoare care va reuni Comisia, Banca 

Europeană de Investiții, investitorii care va avea drept scop găsirea unor oportunități de investiții în 

economica circulară; 

 Un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru 

economia circulară - Raportul enumeră principalele măsuri adoptate în domenii precum deșeurile, 

proiectarea ecologică, deșeurile alimentare, îngrășămintele organice. 

 În anul 2018 Comisia Europeană urmează să prezinte și alte măsuri incluse în planul de acțiune 

privind economia circulară, precum strategia în domeniul materialelor plastice, cu un cadru de 

monitorizare a pentru economia circulară și cu o propunere de promovarea a reutilizării apei. 

 

2. Prezentarea succintă a propunerii: 

 Principalul scop al prezentei comunicări este să se asigure că valorificarea energetică a deșeurilor 

în UE sprijină obiectivele Planului de acțiune pentru economia circulară și este ferm călăuzită de ierarhia 

deșeurilor stabilită de UE.  

 Pentru  a atinge aceste obiective comunicarea își propune următoarele: 

- să clarifice poziția, în ierarhia deșeurilor, a diferitelor procese de valorificarea energetică a 

deșeurilor și implicațiile acestei poziții pentru sprijinul financiar public; 

- să furnizeze statelor membre orientări cu privire la modul în care pot utiliza mai bine 

instrumentele economice și planificarea capacității pentru a evita sau soluționa eventualele probleme de 

supracapacitate de incinerare a deșeurilor; 

- să identifice tehnologiile și procesele care au în prezent cel mai mare potențial de optimizarea a 

producției de energie și materiale. 

 Ierarhia deșeurilor reprezintă piatra de temelie a politicii și a legislației UE privind deșeurile  și un 

element esențial al tranziției către economia circulară. Scopul său prioritar este de a stabili o prioritate care 

să minimizeze efectele adverse produse asupra mediului și să optimizeze utilizarea eficientă a resurselor în 

operațiunile de prevenire și gestionare a deșeurilor. 

 Comunicarea se referă la următoarele procese principale de valorificare energetică a deșeurilor: 

- co-incinerarea deșeurilor în instalații de ardere ( de exemplu  în centrale electrice) și în producția 

de ciment, de var; 

-  incinerarea deșeurilor în instalații destinate acestui scop; 

- digestia anaerobă a deșeurilor biodegradabile; 

-  producția de combustibili solizi, lichizi și gazoși din deșeuri; 

- alte procese care includ incinerarea indirectă  în urma unei etape de piroliză sau de gazeificare. 

 La nivelul UE tranziția către sisteme durabile de gestionare a deșeurilor  beneficiază de sprijin 

financiar prin cofinanțare din fondurile politicii de coeziune (cu condiția ca noile investiții din sectorul 

deșeurilor să fie conforme cu planurile naționale de gestionare a deșeurilor), Fondul  european de investiții 

strategice care are un rol important în atragerea de finanțare privată,  sprijinul financiar al UE disponibil 

pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor de valorificare energetică prin intermediu 

programului Orizont și sprijinul financiar public la nivel național. 

 Impact: Comunicarea se concentrează pe valorificarea energetică a deșeurilor și pe locul ocupat 

de acestea în economia circulară. Valorificarea energetică a deșeurilor este un termen mai larg care nu se 
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referă numai la incinerarea deșeurilor. Acesta acoperă diverse procese de tratarea a deșeurilor din care 

rezultă energie (sub formă de energie electrică sau căldură) sau combustibil, fiecare dintre aceste procese 

având un impact diferit asupra mediului și un potențial diferit din perspectiva economiei circulare. 

 Comisia oferă o serie de orientări pentru statele membre, cum este și cazul României care au o 

capacitatea redusă sau lipsă de capacitate de incinerare, respectiv există o dependență ridicată de 

depozitare a deșeurilor.  Trei sferturi din capacitatea  de incinerare a deșeurilor la nivelul Uniunii se 

găsește în Germania, Franța, Țările de Jos, Suedia, Italia și Regatul Unit. La polul opus se situează țările 

din sud-estul Europei care sunt practic lipsite de capacități specializate de incinerare și se bazează în mare 

măsură pe depozitele de deșeuri. Comisia arată că aceste state ar trebui să acorde, în continuare, prioritate 

dezvoltării sistemelor de colectare separată și infrastructurii de reciclare, în conformitate cu legislația UE. 

 Devierea treptată de la depozitarea deșeurilor ar trebui să meargă mână în mână cu crearea unei 

capacități mai mare de reciclare. Reducerea depozitării deșeurilor biodegradabile este deosebit de urgentă 

din punct de vedere climatic. 

 La revizuirea planurilor naționale de gestionare a deșeurilor și evaluarea necesității unor capacități 

suplimentare de transformare a deșeurilor în energie pentru tratarea deșeurilor nereciclabile (prin 

incinerare) statele membre ar trebui să adopte o serie de măsuri pe termen lung și să evalueze cu atenție 

următorii factori: 

- Impactul obligațiilor existente și a celor propuse pentru colectare separată și a obiectivelor 

de reciclare privind disponibilitatea materiilor prime pentru a susține capacitata de exploatarea noilor 

instalații pe o perioada de 20-30 de ani; 

- Capacitate disponibilă pentru co-incinerare în instalațiile de ardere și în cuptoarele pentru 

ciment și var; 

- Capacitatea existentă sau planificată în țările vecine. 

 Comunicarea menționează transferurile transfrontaliere de deșeuri ca modalitate de utilizare 

optimă a capacității de incinerare deja disponibile într-un număr de state membre dar cu efectuarea unei 

analize a ciclului de viață, astfel încât impactul global asupra mediului să nu contrabalanseze beneficiile. 

 

Legislația națională: 

 

 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor; 

 Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor.  

 

 

 

 

 

Andreea Mihai  

04 mai 2017 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/01/2013-01-11-DGDSP-SNGD.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_LEGE_211_2011.pdf

