DIRECȚIA GENERALĂ DEȘEURI, SITURI CONTAMINATE ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE

103002 /DGDSCSP/07.01.2019
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a
Deșeurilor (PJGD)
Principala necesitate de revizuire a cadrului metodologic pentru realizarea PJGD decurge din
obligativitatea corelării integrale a documentelor de planificare la nivel județean cu documentul de
planificare la nivel național în vigoare.
PNGD 2018 – 2025 aduce o serie de modificări semnificative față de documentul de planificare
anterior (PNGD 2003 - 2013). Principalele elemente de noutate care au fost luate în considerare la
elaborarea noii metodologii sunt:
modificările semnificative apărute în ceea ce privește obiectivele de gestionare a deșeurilor (mai
ales în cazul țintelor);
modificări ale indicelui de generare a deșeurilor menajere și elementele noi care trebuie luate în
considerare la proiecția deșeurilor municipale;
măsurile noi apărute și necesitatea implementării la nivel local a instrumentelor economice;
analiza financiară cuprinsă în PNGD 2018 – 2025 introduce elemente distincte cu privire la
modalitatea de calcul a costurilor totale anuale, la sursele de informații pentru evaluarea ipotezelor
de bază financiare si la metodologia de calcul a capacității de plată a populației referitoare la
serviciul de salubrizare;
Programul național de prevenire a generării deșeurilor (parte din PNGD) în baza căruia se vor realiza
programele de prevenire a generării deșeurilor la nivel județean la nivel județean;
indicatori de monitorizare a implementării măsurilor stabilite prin planul de acțiune, a măsurilor
cuprinse în programul de guvernanță, a măsurilor propuse pentru implementarea instrumentelor
economice și a măsurilor de prevenire a generării deșeurilor.
PNGD 2018 – 2025 propune o nouă viziune asupra gestionării deșeurilor, viziune a cărei implementare
la nivel local necesită revizuirea planurilor județene existente, devenind astfel obligatorie revizuirea
metodologiei de elaborare a acestor documente.
În cei aproximativ 15 ani care au trecut între perioadele de elaborare a celor două documente de
planificare, în sectorul gestionării deșeurilor au avut loc schimbări semnificative, atât la nivel
legislativ cât și la nivel de implementare. La nivel legislativ implementarea aquis-ului comunitar a
reconfigurat întregul sistem de gestionare a deșeurilor. La nivel de implementare, proiectele de
management integrat al deșeurilor finanțate prin POS Mediu/POIM au contribuit în mod semnificativ
la îmbunătățirea situației existente privind gestionarea deșeurilor municipale, mai ales din punct de
vedere al disponibilității capacității de tratare (inclusiv eliminare).
PNGD 2018 – 2025 a integrat toate cerințele legislative existente la momentul elaborării (mai 2016 –
decembrie 2017).
Cele mai importante elemente de noutate legislativă națională apărute ulterior și cu relevanță pentru
metodologie sunt cele aduse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/17 iulie 2018 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și deşeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (OUG nr. 74/2018).
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În baza propunerilor din cadrul pachetului privind economia circulară, adoptat de către Comisia
Europeană în luna iunie 2018 au fost aprobate noi norme care vor consolida ierarhia deșeurilor.
Astfel, conform prevederilor directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din
30 mai 2018 de modificare a Directivei 2009/98/CE privind deșeurile, obiectivele privind reciclarea
deșeurilor municipale cresc progresiv astfel: 55% până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035.
Referitor la depozitare, cantitatea de deșeuri municipale depozitate până în 2035 trebuie să fie
redusă la 10% din totalul cantității de deșeuri municipale generate.
De asemenea prin aprobarea prezentei metodologii se abrogă se abrogă Ordinul ministrului mediului
şi dezvoltării durabile nr. 951/2007 se elaborează/realizează/revizuiesc planurile judeţene de
gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD.
Proiectul de ordin a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
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