
 

 

11 Februarie 2021 

CĂTRE:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

În atenția:  Domnului Ministru, Tánczos Barna  

Ref:   Propuneri cu privire la revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) își manifestă disponibilitatea de a fi un partener de discuție 

implicat și, în acest sens, de a participa activ la procesul legislativ în domeniul protecției mediului pentru 

promovarea unor acte normative viabile din punct de vedere al protecției mediului și a implicațiilor economice și 

sociale ce decurg din acestea. 

Vă transmitem, pe această cale, un set de priorități care să fie abordate prin Planul Național de Redresare și 

Reziliența și modul lor de realizare, din perspectiva protecției mediului, a schimbărilor climatice, energiei, tranziției 

verzi, împreună cu alte Ministere care ar trebui implicate în acest proces: 

I. Creșterea utilizării de resurse de energie și materii prime alternative provenite din deșeuri, utilizate în 

procesele industriale, pentru înlocuirea resurselor tradiționale, prin finanțarea de proiecte (inclusiv pentru 

întreprinderi mari) de: 

a. transformare a deșeurilor industriale, deșeurilor municipale și a celor din construcții și demolări în resurse 

alternative de materii prime și energie pentru procesele industriale; 

b. dezvoltare a ecosistemului de gestionare și tratare a deșeurilor: colectare, compostare, digestie anaerobă cu 

producție de biogaz, etc; 

c. creșterea capacității instituționale, prin dezvoltarea unei Strategii naționale de instruire a autoritățile locale 

responsabile de gestionarea deșeurilor și oferirea de suport în vederea îmbunătățirii 

sistemelor/infrastructurii existente de gestionare a deșeurilor. 

Managementul deșeurilor și directivele SUP sunt printre cele mai importante subiecte din Uniunea 

Europeană, ambele vizând accelerarea tranziției către o economie circulară, bazată pe o eficiență ridicată a 

resurselor, reducerea deșeurilor și creșterea ratelor de reciclare în toate sectoarele. În ceea ce privește 

obiectivele de colectare și reciclare, performanța României este încă scăzută, atingând o rată de colectare 

selectivă de doar 14%. Comisia a solicitat României, în anul 2020, să-și adapteze legislația națională 

pentru a se conformă pe deplin legislației UE privind subiectele legate de mediu. Prin urmare, luând în 

considerare toate Directivele UE privind plasticul de unică folosință, impozitul pe plasticul neciclat, 

ambalajele pentru gestionarea deșeurilor, DEEE, considerăm că este extrem de important să ne concentrăm 

asupra acestei etape în următorii ani. 

- colaborare cu/între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației și Ministerul Energiei; 

II. Reducerea consumului de plastic de unică folosință prin finanțări acordate companiilor, care să susțînă: 

a. Creșterea utilizării materialelor regenerabile (plant-based) în vederea dezvoltării de produse alternative cu 

impact redus de mediu, și care pot fi substitute la produsele din plastic de unică folosință; 

b. Creșterea utilizării de materie primă secundară provenită din reciclarea plasticului, prin proiecte destinate 

producătorilor cu scopul de a reduce utilizarea plasticului virgin. 

- colaborare cu/între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei 

 

 



 

 

III. Îmbunătățirea stării apelor prin finanțarea (inclusiv pentru întreprinderile mari) proiectelor de construire de 

noi stații de tratare a apelor uzate cu 3 etape de tratare (fizică, chimică și biologică) înainte de evacuare. 

- colaborare cu/între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației 

IV. Decarbonizarea economiei (în special a companiilor industriale), creșterea eficienței energetice, a utilizării 

resurselor regenerabile și a competitivității prin finanțarea de proiecte (inclusiv pentru întreprinderi mari) care 

să susțînă tranziția spre reducerea emisiilor și a amprentei de carbon (soluții de îmbunătățire a produselor, a 

proceselor industriale, retehnologizare, creșterea eficienței energetice, înlocuirea consumului de energie 

tradițională cu energie provenită din surse regenerabile etc.). 

- colaborare cu/între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei – cu/între Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei și Ministerul Energiei; 

V. Creșterea cererii și a gradului de utilizare a produselor inovatoare cu amprentă scăzută de carbon și 

impact redus asupra mediului prin finanțarea de proiecte (inclusiv pentru întreprinderi mari) de dezvoltare a 

produselor inovatoare cu amprenta scăzută de carbon și impact redus asupra mediului. 

- colaborare cu/între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării și 

Ministerul Economiei; 

VI. Creșterea utilizării mobilității durabile de către autorități locale și industrie prin finanțarea proiectelor 

(inclusiv pentru întreprinderi mari) de utilizare a transportului rutier electric, trecerea de la transportul rutier la 

cel pe calea ferată, includerea transportului alternativ cu bicicleta ca partener egal în mixul modal de transport 

și promovarea acestuia etc. 

- colaborare cu/între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei și Ministerul Transporturilor; 

VII. Dezvoltarea unei infrastructuri de transport auto reziliența la schimbările climatice prin finanțarea 

proiectelor de utilizare a materialelor de construcții rezistente la variațiile de temperatură și care diminuează 

emisiile de gaze cu efect de seră din transport, pentru construirea și reabilitarea căilor rutiere 

- colaborare cu/ între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Transporturilor; 

VIII. Decarbonizarea fondului construit prin finanțarea de proiecte (inclusiv pentru întreprinderi mari) de: 

a. Dezvoltare și implementare de materiale, soluții și aplicații inovatoare pentru domeniul construcțiilor (ex: 

amestecuri de beton optimizate și noi tehnici de construcție etc.) care diminuează amprenta de carbon a 

acestui sector  

b. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, rezidențiale, industriale si comerciale 

- colaborare cu/ între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației (poate și Ministerul Economiei). 

 

 



 

 

IX. Creșterea gradului de conștientizare și educație privind protecția mediului și economia circulară, la 

toate nivelurile (autorități, mediul de afaceri și publicul larg) prin finanțarea de proiecte (inclusiv pentru 

întreprinderi mari) de dezvoltare de produse/campanii/evenimente/proiecte în acest sens  

- colaborare cu/între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării și 

Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. 

X. Implicarea activă a antreprenorilor în activitatea de innovare și dezvoltare de servicii noi în vederea 

creării unei economii circulare reale și funcționale, implementarea colectării separate a deșeurilor pe fluxurile 

cu responsabilitate, direct sau indirect de către producătorii cu responsabilitate în parteneriate cu autoritățile 

publice locale în vederea scăderii cantităților de deșeuri eliminate și susținerea acestor autorități.  

 

XI. Adăugarea operatorilor economici privați în categoria de beneficiari eligibili în cadrul programelor 

finanțate din fonduri europene, cum ar fi cele pe activitățile de design, reducere, reutilizare și creștere a 

perioadei de utilizare a produselor, tratarea, pregătirea pentru valorificare și reciclarea deșeurilor. 

 

XII. Extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului în România și acordarea populației acces la date în 

timp real  privind calitatea aerului pe care îl respiră. Comisia Europeană a emis noi proceduri de încălcare a 

dreptului comunitar împotriva României pentru nerespectarea angajamentelor sale de mediu în probleme de 

calitate a aerului. Se știe că Comisia a îndemnat România să adopte un program național de control al poluării 

atmosferice. Extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului la nivel național poate furniza informații clare 

și în timp real despre sursele de poluare și poate fi primul pas către abordarea acestei probleme. 

 

XIII. Producția locală și aprovizionarea durabilă - România ar avea beneficii din susținerea producției locale - 

declanșând efecte pozitive orizontale pentru diverse întreprinderi/industrii locale, precum și pentru întreaga 

economie, reducând, în același timp, decalajul dintre importurile și exporturile țării. Acest lucru va ajuta, de 

asemenea, producătorii locali să-și îmbunătățească performanțele locale, să promoveze o producție durabilă și 

responsabilă din punct de vedere social printr-un model de business circular, cu rezultate mai mari. Eficiența 

resurselor, furnizarea de intrări locale, reutilizarea produselor locale, reciclarea și transformarea deșeurilor în 

produse noi contribuie la crearea unei economii circulare cu multiple beneficii pentru cetățeni, comunitățile 

locale și economie. România are nevoie de politici clare și ferme pentru a crea un sistem în buclă închisă și 

pentru a pune în aplicare cele mai potrivite soluții pentru protejarea resurselor naturale și a biodiversității, 

provenind din România, producând local și trimitându-l înapoi pe piața locală 

 

XIV. Reformarea si unificarea legislatiei de mediu in sensul facilitarii implementarii proiectelor de investitii 

cu impact pe mediu, asigurand mediului de afaceri predictibilitatea procedurilor si a termenelor de reactie ale 

autoritatilor competente si/sau de autorizare. 

Vă adresăm pe acestă cale disponibiliatea grupului de lucru pentru Mediu al CDR de a avea întâlniri 

tehnice cu reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe această temă. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Ramona Jurubiță 

Coordonatorul Grupului de Lucru pentru Mediu 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 


