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Rezumat. România şi în mod special oraşele mari se confruntă cu o dezvoltare urbană 
importantă şi de multe ori haotică, cu asfaltări şi reasfaltări, construcţii/renovări 
rezidenţiale, rezultând cantităţi importante de deşeuri din construcţii şi demolări.  
Negestionarea corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi demolări conduce la 
apariţia unor probleme de mediu, sociale,  juridice etc. Legislaţia românescă stabileşte, 
pentru producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale, obligaţia de a 
atinge, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 
operaţiuni de valorificare materială, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri 
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări. Articolul analizează 
evoluţia cantităţii de deşeuri din construcţii şi demolări din România, gradul de reciclare 
a acestor deşeuri raportat la situaţia din Uniunea Europeană şi modalităţi de finanţare 
prin intermediul fondurilor europene a unor proiecte care să contribuie la atingerea 
ţintei de valorificare. 
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Abstract. Romania and especially the big cities are confronted with an important and 
often chaotic urban development, with asphalt works for road surfacing and re-surfacing, 
with residential constructions/rehabilitations, resulting in important quantities of 
construction and demolition debris. The lack of appropriate handling of construction and 
demolition debris contributes to the emergence of environmental, social, legal etc issues. 
Romanian regulations stipulate the obligation for waste generators and local public 
administrations to attain a level of preparedness for reuse, recycle and other operations 
of material valorisation of 70% from the mass quantity of non-hazardous construction 
and demolition debris. The paper analyses the quantitative evolution of the construction 
and demolition debris in Romania, the rate of recycling of these wastes reported to the 
situation in the European Union and the modalities of financing certain projects through 
the European Funds, projects which serve to the attainment of the valorisation targets. 
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1. Introducere 

Sectorul construcţiilor are o importanţă strategică pentru ţările din întreaga 
lume, deoarece oferă construcţii şi infrastructură pentru societate şi economie [1]. 
Dezvoltarea acestui sector conduce la creşterea cantităţii de deşeuri din construcţii şi 
demolări, compuse din: beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, lemn, sticlă, 
materiale plastice, amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate, 
metale,  pământ, materiale izolante, gips etc. Compoziţia deşeurilor din construcţii şi 
demolări depinde de lucrările de construcţii, dacă este vorba despre construcţia unei 
lucrări noi sau renovarea/modificarea unei construcţii mai vechi, din lucrările de 
renovare/modificare rezultând mai multe deşeuri. 

În ţările Uniunii Europene deşeurile din construcţii şi demolări au ajuns la 25-
35% din cantitatea totală de deşeuri municipale generate, motiv pentru care trebuie 
acordată o atenţie specială politicilor şi măsurilor care duc la prevenirea şi reciclarea 
acestui tip de deşeu [2]. 

2. Deşeurile din construcţii şi demolări în Uniunea Europeană şi în România 

În anul 2013 au fost generate în Uniunea Europeană aproximativ 750 de milione 
tone de deşeuri din construcţii şi demolări, cantitate care a scăzut în ultimii 7 ani cu 
aproximativ 100 de milioane tone, datorită crizei economice, dar şi a eforturilor luate 
la nivel european pentru reducerea cantităţii de deşeuri (conform datelor înregistrate de 
Eurostat). Această cantitate reprezintă 30% din cantitatea totală de deşeuri municipale 
generate în Uniunea Europeană şi variază destul de mult între ţările componente. 
Deşeurile din construcţii şi demolări sunt definite diferit în ţările din Uniunea 
Europeană ceea ce duce la greutatea comparării acestora. Pământul excavat este sau nu 
considerat deşeu din construcţii şi demolări. Compoziţia deşeurilor din construcţii şi 
demolări este dependentă de dezvoltarea domeniului construcţiilor, respectiv a 
materialelor. Construcţiile au durata de viaţă de mai multe decenii şi resturile din 
demolări obţinute astăzi sunt din materialele de construcţie de acum câteva decenii, iar 
materialele folosite astăzi vor deveni deşeuri peste 50-100 de ani. Decizia de a demola 
sau nu o construcţie depinde şi de calitatea materialelor utilizate, dacă sunt sau nu 
materiale durabile. Anumite materiale folosite în trecut au devenit acum deşeuri 
periculoase, de exemplu azbestul şi trebuie luate măsuri speciale la gestionarea lor [2].  

În anul 2015 Comisia Europeană a început studiul „Resource Efficient Use of 
Mixed Waste”, cu finalizare în aprilie 2016, care are ca obiective analiza situației 
actuale a deşeurilor din construcţii şi demolări în statele membre ale Uniunii 
Europene, identificarea obstacolelor în reciclare și a potențialelor deficiențe care ar 
putea conduce la nerespectarea legislației UE în domeniul deșeurilor (a ţintelor de 
reciclare – vezi capitolul 4) [3].  Până în acest moment fiecare ţară membră a elaborat 
câte un raport privind situaţia deşeurilor din construcţii şi demolări. Pe baza celor 28 
de rapoarte a fost calculată cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări generată pe 
cap de locuitor, cantitate care include  şi pământul excavat, deşi în unele ţări această 
cantitate nu intră în definiţia deşeurilor din construcţii şi demolări.  
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Se observă variaţii importante între cantităţile de deşeuri din construcţii şi 
demolări generate în ţările din UE de la 4,1 tone/an persoană în Austria, la 0,07 
tone/an persoană în România (fig.1). Deşi la nivel european cantitatea de deşeuri din 
construcţii şi demolări generată a scăzut în ultimii ani, există ţări în care această 
cantitate a crescut, datorită creşterii activităţii în sectorul construcţiilor, dar şi a 
modificării modului de colectare a datelor.  

 

 
Fig. 1. Generarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe cap de locuitor în state membre ale UE, 2012 

 
La variaţia cantităţii de deşeuri  din construcţii şi demolări contribuie în special 

activitatea economică din sectorul construcţiilor, dar şi diversele tehnologii utilizate şi 
practicile încetăţenite în domeniul construcţiilor (în unele regiuni cărămida este 
materialul de construcție principal, în timp ce în altele betonul, iar lemnul este un 
material de construcție important în țările nordice precum Finlanda sau Suedia etc.), 
necesitatea de a adopta anumite soluţii constructive datorită condiţionărilor ce ţin de 
structura geo-fizică a terenului sau a altor condiţionări cum ar fi caracterul seismic al 
unei zone [4].  

Cantitatea de deşeuri municipale colectată de către firmele specializate în 
activitǎţi de salubritate, în România, în anul 2011, a fost de 5.085.082 tone. Din 
această cantitate 10,46%  o reprezintă deşeurile provenite din construcţii şi demolări 
(531783tone).  

Cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări colectată în România, în ultimii 
ani, înregistrează valori mai mici de 10% din cantitatea totală de deşeuri municipale 
colectate (fig. 2). Comparând acest procentaj cu media Uniunii Europene, care se 
regăseşte în intervalul 25-35%, se observă faptul că procentul înregistrat în România 
este sensibil mai mic şi se pune astfel problema acurateţei şi integralităţii datelor 
colectate şi centralizate.  
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Fig. 2. Variaţia procentului de deşeuri din construcţii şi demolări colectate din cantitatea de deşeuri 

municipale (sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului) 
 
Legea nr. 211/2011 actualizată privind regimul deşeurilor  prevede 

obligativitatea producătorilor de deşeuri, deţinătorilor de deşeuri, operatorilor 
economici care se ocupă de cumpărarea-vânzarea deşeurilor, sau de valorificarea ori 
eliminarea deşeurilor, sau de tratarea deşeurilor, inclusiv a intermediarilor „să asigure 
evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul 
prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o 
transmită anual Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului”. Raportarea acestor date 
se realizează prin intermediul unei platforme online intitulată Sistem Integrat de 
Mediu. Cel mai recent „Raport Naţional Privind Starea Mediului 2013” elaborat în 
2014  nu a actualizat datele privind deşeurile din construcţii şi demolări şi sunt incluse 
în raport datele colectate în anul 2011, la fel ca în raportul din anul precedent. Acest 
fapt semnalează o funcţionare greoaie a Sistemului Integrat de Mediu, probabil 
cumulată cu reticenţa de conformare a operatorilor economici menţionaţi anterior de a 
completa chestionarele prevăzute pentru raportare.  

Un alt impediment în colectarea datelor constă în faptul că unele firme de 
construcţii au puncte de lucru multiple şi dispersate pe întreg teritoriul naţional şi nu 
centralizează datele cantităţilor de deşeuri produse. De multe ori deţinătorii deşeurilor 
din construcţii şi demolări sunt greu de identificat de către autorităţile de mediu,  
deoarece sunt operatori economici al căror profil de activitate nu necesită deţinerea 
unei autorizaţii de mediu. Nu de puţine ori deşeurile din construcţii şi demolări sunt 
eliminate la depozitele municipale vechi, fără cântărire, sau cel mai grav sunt aruncate 
ilegal pe terenuri virane cauzând  poluarea aerului, a apei şi a solului [5,6,7]. Trebuie 
menţionat faptul că Agenţia Naţională de Protecţia Mediului deţine date furnizate de 
companiile de salubritate, care colectează doar o parte din aceste deşeuri. Astfel, în 
anul 2011, doar 75,69% din populaţie a fost  deservită de serviciile de salubritate, din 
care 90,45% s-au situat în mediul urban şi 59,17% în mediul rural. Pentru calculul  
cantităţilor de deșeuri generate şi necolectate se folosesc indici de generare.  

Având în vedere aceste neajunsuri, rata de colectare şi de valorificare a acestei 
categorii de deşeuri rămâne deocamdată subapreciată sau cel puţin inexactă. 
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3. Managementul deşeurilor din construcţii şi demolări 

Ierarhia deşeurilor aşa cum este prezentată în cadrul Directivei Cadru 
2008/98/CE privind deşeurile, prezintă ordinea descrescătoare a priorităţilor privind 
gestionarea deşeurilor: prevenirea apariţiei deşeurilor, pregătirea pentru reutilizare, 
reciclarea deşeurilor, alte operaţiuni de valorificare (ex. valorificarea energetică), 
eliminarea deşeurilor (în principal prin depozitare). 

Prevenirea apariţiei deşeurilor se concentrează asupra etapelor vieţii unui 
produs înainte ca acesta să fie preluat de un operator de gestionare a deşeurilor (de la 
extragerea materiilor prime, trecând prin producţie până la valorificare) [8]. Abordarea 
de tip analiza ciclului de viaţă (LCT) reprezintă o abordare conceptuală, care 
urmăreşte să identifice îmbunătăţirile şi să reducă impactul proceselor de producţie şi 
servicii în toate etapele ciclului de viaţă asociat, de la extracţia şi prelucrarea materiilor 
prime, la fabricare şi distribuţie, utilizare şi eliminare (la sfârşitul duratei de viaţă). 
“Proiectarea ecologică" are ca principal rol îmbunătăţirea performanţei ecologice a 
unui produs de-a lungul ciclului de viaţă, considerând toate etapele de la producere la 
utilizare şi generare de deşeu (de la materia primă, producţie, ambalare, transport şi 
distribuţie, instalare/utilizare, întreţinere, scoatere din uz şi generare deşeu), integrând 
aspectele ecologice în fiecare din aceste etape [9].  

Prevenirea cantităţii de deșeuri din construcții şi demolări poate fi realizată prin: 
 schimbarea conceptelor folosite în proiectare; 
 selectarea materialelor şi a metodelor de construcţie.  

Măsurile şi conceptele de proiectare cuprind standardizarea (luarea în 
considerare a dimensiunilor standard ale materialelor şi reducerea deşeurilor rezultate 
din tăierea acestora), utilizarea tehnologiilor cu deşeuri minime (prefabricare, cofraje 
metalice), evitarea modificărilor în stadiile finale ale proiectării (care duc la demolări 
parţiale şi refacerea lucrărilor) şi furnizarea de proiecte detaliate (în vederea evitării 
refacerii anumitor lucrări). Studii recente au arătat că pentru structuri din beton 
utilizarea prefabricatelor poate reduce semnificativ producerea deşeurilor pe şantierele 
de construcţii. 

Conformarea cu ţintele asumate în legislaţia Uniunii Europene înseamnă ca 
până în anul 2020 să fie finalizat stadiul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţii de umplere cu deşeuri pentru 
minim 70% din masa deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări. 

O reciclare eficientă necesită o selectare la sursă, prin separarea diferitelor 
materiale reciclabile direct în cadrul şantierului. Se utilizează mai multe containere de 
depozitare, în funcţie de posibilităţile de reciclare avute în vedere. Ulterior, deşeurile 
sunt transportate la staţiile de tratare sau reciclare, pentru ca în final să reintre în 
circuitul de producţie ca materie primă secundară. Colectarea în amestec constituie 
alternativa colectării selective, prin această metodă toate deşeurile reciclabile sunt 
colectate într-un singur container. Deşeurile colectate sunt transportate la o staţie de 
procesare, unde sortarea acestora se face manual sau automatizat. În cazul colectării în 
amestec există pericolul contaminării deşeurilor nepericuloase prin contactul cu cele 
periculoase. 
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În general, 90-95% din deşeurile nepericuloase din construcţii şi demolări pot fi 
reciclate, iar materialele principale care pot fi valorificate sunt [2,4,10]: 

o materialul excavat (sol, nisip, pietriş, argilă, roci); 
o materiale de la construcţia drumurilor (bitum, smoală, pavaj, nisip, pietriş, roci 

zdrobite); 
o materiale de la construcţia sau demolarea clădirilor (sol, ciment, ţigle, cărămizi, 

beton, ipsos, lemn, metale, sticlă); 
o materiale de pe şantierele de construcţii (lemn, plastic, hârtie, carton, metale, 

cabluri, soluţii de lăcuit şi vopsit). 
Rata de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări nepericuloase variază 

mult între ţările din Uniunea Europeană de la 0% la peste 90%, deşi potenţialul de 
reciclare este foarte mare. Rata de reciclare a fost calculată pornind de la rapoartele de 
ţară din cadrul proiectului „Resource Efficient Use of Mixed Waste” (vezi capitolul 2) 
şi considerând şi operaţiuni de umplere rambleiere (fig. 3). 

Unele ţări precum Olanda, Germania şi Danemarca au legislaţie specifică 
pentru reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu restricţionarea depozitării 
acestora, rezultând astfel rate mari de reciclare, mai mari de 80%. Măsurile luate de 
aceste state se referă adesea la taxe mai mari pentru depozitare, care pot să fie de 10 
ori mai mari pentru deşeurile mixte decât pentru cele sortate, impozite şi taxe pentru 
utilizarea agregatelor naturale, stimulente financiare şi fiscale pentru sortarea şi 
reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări, pentru producerea şi utilizarea de 
agregate reciclate [10,11,12].  

 

 
Fig. 3.  Procentul deşeurilor din construcţii şi demolări nepericuloase reciclate, 2012 

 
Rata de reciclare mare a deşeurilor din construcţii şi demolări poate fi obţinută 

numai cu realizarea unui “Plan de Management al Deşeurilor” fezabil. Acesta este un 
document care stabileşte pentru fiecare investiţie o strategie de reciclare. Planul de 
Management al Deşeurilor trebuie: 
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 să estimeze tipurile şi cantităţile de deşeuri C&D generate în fiecare etapă a 
lucrării; 

 să identifice cum fiecare deşeu va fi gestionat şi valorificat; 
 să furnizeze o estimare a ratei globale a activităţilor de reciclare; 
 să stabilească planuri de instruire, întâlniri şi alte comunicări referitoare la 

managementul deşeurilor [10]. 
Ţările fără preocupări specifice de reciclare a deşeurilor din construcţii şi 

demolări au  rate mici de reciclare (de exemplu Lituania, Grecia, dar şi România) 
(fig.3).  

În anul 2011, în România, rata de reciclare a deşeurilor din construcţii şi 
demolări a ajuns la 47,7%, înregistrând o creştere în ultimii ani (fig.4). Trebuie 
menţionat faptul că rata de reciclare s-a calculat considerând cantitatea de deşeuri 
colectată,  nu cea generată, cum a fost calculată pentru restul ţărilor, ceea ce a condus 
la un procent mai mare decât cel real. Datele înregistrate nu au considerat şi 
operaţiunile de umplere rambleiere, care sunt principalele utilizări ale deşeurilor din 
construcţii şi demolări. De asemenea există o piaţă nedeclarată a reutilizării deşeurilor 
din construcţii şi demolări, o piaţă rezultată în urma scumpirii materialelor de 
construcţie şi a creşterii necesităţilor populaţiei, precum  şi o reutilizare internă în 
cadrul gospodăriilor sau al firmelor de construcţii. 

 

 
Fig. 4. Variaţia procentului de deşeuri din construcţii şi demolări reciclate în România (2003-2011) 

(sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului) 
 
Gradul de reciclare redus al deşeurilor din construcţii şi demolări din România 

poate fi din cauze de natură tehnică (inexistenţa infrastructurii de colectare separată şi 
de sortare, respectiv lipsa capacităţilor de reciclare pentru anumite tipuri de materiale, 
cum ar fi lemnul), dar şi economică (lipsa unor instrumente financiare care să 
stimuleze/oblige operatorii de salubrizare să livreze deşeurile colectate către instalaţii 
de tratare/valorificare şi nu către eliminare). De asemenea, în România, agregatele 
naturale sunt în cantităţi suficiente şi la preţ redus,  îngreunând intrarea pe piaţă a  
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agregatelor reciclate. La calcularea costurilor agregatelor reciclate trebuie luate in 
considerare, pe lângă costurile propriu-zise cu reciclarea, costurile de colectare şi 
transport, costurile de investiţii şi de funcţionare a echipamentelor necesare şi rezultă 
astfel preţuri mai mari decât ale agregatelor naturale. Costul depozitării deşeurilor în 
România este mic, iar reciclarea are costuri mai mari şi nu este  rentabilă. 

Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către Consiliile Locale este 
condiţionată, în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii actualizată, de existenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu un 
operator de salubrizare pentru colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi 
demolări. Conform principiilor managementului deşeurilor acest lucru ar presupune 
transportul deşeurilor la un centru de management integrat al deşeurilor în vederea 
sortării, valorificării şi/sau depozitării ulterioare. Neexistând o legislaţie specifică 
pentru deşeurile din construcţii şi demolări şi din cauza motivelor expuse mai sus, 
mare parte din deşeurile colectate de operatorii de salubrizare ajung să fie depozitate în 
depozitele de deşeuri conforme şi neconforme, împreună cu restul deşeurilor 
municipale. Materialele inerte reprezintă un procent important din deşeurile din 
construcţii şi demolări, iar la noi nu există depozite de deşeuri inerte. Depozitând 
materiale inerte în depozitele de deşeuri nepericuloase, împreună cu alte deşeuri 
municipale, se ocupă un spaţiu pentru care cheltuielile de construcţie şi de protecţie a 
mediului sunt mult mai mari decât pentru un depozit de deşeuri inerte. 

4. Modalităţi de finanţare a managementului deşeurilor din construcţii şi 
demolări 

Directiva Cadru 2008/98/CE privind deşeurile conţine, printre altele, prevederi 
în domeniul reciclării. Statele Membre ale Uniunii Europene trebuie să organizeze 
sisteme de colectare separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic, sticlă până în 2015. 
Se impun ţinte de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor de minimum 
50% din masa totală pentru deşeurile menajere şi asimilabile cu acestea, până în 2020 
şi pregătirea pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, 
inclusiv operaţii de umplere care utilizează deşeuri pentru min  70% din masa 
deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolări. Legea nr. 211/2011 la 
art. 17 stabileşte pentru producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice 
locale obligaţia de a atinge, "până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere 
rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din 
masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 
demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din 
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare”. 

Pentru a putea fi atinse ţintele de reciclare stabilite pentru deşeurile din 
construcţii şi demolări până în anul 2020 trebuie accesate fondurile structurale. Au fost 
identificate programele operaţionale şi axele prioritare din perioada de programare 
2014-2020, prin care se pot finanţa diverse activităţi care să conducă la prevenirea, 
reutilizarea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări. 
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Pentru  perioada de programare 2007-2013 proiectele din domeniul 
managementului deşeurilor au fost finanţate în special prin Programul Operaţional 
Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013, Axa Prioritară 2- Dezvoltarea sistemelor 
de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate, 
Domeniul major de intervenţie 2.1- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor. Investiţiile pentru 
acest domeniu de intervenţie au prevăzut crearea de sisteme integrate de gestionare a 
deşeurilor la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme 
[13]. S-au finanţat măsuri şi activităţi de prevenire, colectare selectivă, sortare, 
valorificare şi reciclare, transport, depozitare, tratare, eliminare etc. [13]. Prin 
POSMediu 2007-2013 au fost finanţate proiectele de management integratal deşeurilor 
ce acoperă aglomerările urbane şi rurale de la nivelul judeţelor, iar pentru a putea fi 
selectate a fost necesar ca acestea să fie în acord cu Planul Naţional şi Planurile 
Regionale de Gestionare a Deşeurilor existente [13]. Printre activităţile finanţate au 
fost şi cele referitoare la reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări prin 
achiziţionarea de concasoare care să transforme resturile de beton, cărămizi etc. în 
agregate reciclate. 

Procesul de implementare al proiectelor finanţate prin POS Mediu a avut un 
ritm lent şi s-a desfăşurat anevoios ceea ce a determinat ca la 28.08.2015 să fie 
aprobate 32 de proiecte (valoare totală cca. 1,3 mld.€), cu un grad de absorţie de 
51,9% [14]. O parte din aceste proiecte înregistrează întârzieri, drept pentru care nu se 
vor finaliza în 2015 şi vor fi continuate prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014-2020 Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiţii de management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea 
numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deşeurilor în România. POIM prevede un buget de 351 milioane euro (Fondul de 
Coeziune + Bugetul Naţional)  pentru investiţii în sectorul managementului deşeurilor 
în vederea continuării dezvoltării proiectelor de management integrat al deșeurilor de 
la nivelul județelor ce au ca beneficiar Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin 
Consiliile Judeţene [15]. Prin POIM vor fi finanţate într-o primă etapă proiectele 
pregătite în perioada 2007-2013 şi nedemarate încă, aşa numite proiecte „fazate” 
(termen pe care îl considerăm inoportun datorită lipsei sale din dicţionarele limbii 
române) şi sistemul de management integrat al Municipiului Bucureşti [15]. După 
finalizarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020, pe baza planului 
de acţiune propus se vor finanţa şi alte tipuri de investiţii, POIM urmând a fi modificat 
în acest sens [15]. 

Implicarea cercetării şi a inovării în managementul deşeurilor din construcţii şi 
demolări, promovarea unor materiale/tehnologii de construcţii care previn apariţia 
deşeurilor (proiectare ecologică), dar şi constituirea unei baze de date cu operatorii 
care reciclează deşeurile (e-comert) şi o bază de date cu deşeurile din construcţii şi 
demolări pot fi realizate accesând fonduri prin Programul Operaţional Competitivitate: 

AP1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor  
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AP2: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă  

IMM-urile care au ca obiect managementul deşeurilor pot obţine finanţare prin 
Programul Operaţional Regional - AP2: Imbunătățirea competitivității IMM-urilor şi 
prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - măsura sM 6.4: Investiţii în crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole. 

Activităţi legate de educaţie şi diverse cursuri privind managementul deşeurilor 
pot fi derulate prin Programul Operaţional Capital Uman pe toate axele prioritare:  

AP1: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 
AP2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (not in education, 

employment or training) 
AP3: Locuri de muncă  pentru toți 
AP4: Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 
AP5: Dezvoltare locală  plasată sub   responsabilitatea comunității 
AP6: Educație și competențe. 
Având în vedere că nu au apărut toate ghidurile solicitantului pentru programele 

operaţionale, sau sunt în curs de consultare, situaţia prezentată poate să sufere 
modificări. 

5. Concluzii 

La nivel european se reciclează mai mult de 50% din cantitatea de deşeuri din 
construcţii şi demolări generată. Majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană reciclează 
beton, cărămizi şi asfalt, dar şi un procent important din pământ, balast, criblură. 
Procentul de reciclare al deşeurilor din construcţii şi demolări din România e mai mic, 
dar înregistrează o creştere faţă de anii anteriori. Pentru reuşita reciclării deşeurilor din 
construcţii şi demolări ar trebui o legislaţie specifică cu obligaţiile celor implicaţi în 
procesul de reciclare, eliberarea autorizaţiilor de construire sau de demolare 
condiţionată de existenţa unui Plan de Management al Deşeurilor, creşterea taxei de 
depozitare, creşterea gradului de utilizare a agregatelor reciclate. Utilizarea fondurilor 
structurale din perioada de programare 2014-2020 poate să conducă la creşterea 
gradului de reciclare a acestor deşeuri şi la atingerea ţintelor impuse de legislaţia 
naţională şi europeană. 
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