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Mediu

Europa are legi și politici ambițioase pentru protejarea aerului și a apei, pentru promovarea economiei circulare, creșterea 
ratei de reciclare și protejarea naturii. Punerea lor în aplicare este esențială pentru atingerea obiectivelor noastre de 
mediu. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a lansat evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu 
(EIR), un instrument menit să ajute țările să abordeze obstacolele sistemice în calea integrării aspectelor legate de mediu 
prin identificarea cauzelor aplicării precare. EIR cuprinde un ciclu regulat de analiză, dialog și sprijin de la egal la egal 
(„peer-to-peer”). Această fișă informativă sintetizează rezultatele celui de al doilea pachet EIR publicat în aprilie 2019.

ROMÂNIA

Evaluarea punerii 
în aplicare a politicilor 
de mediu

Profilul de țară
România are un peisaj foarte divers și 
ecosisteme și habitate bogate (de la zone 
umede, la păduri), care determină o abundență 
și diversitate de specii. Cu toate că legislația 
României reflectă în mod corect cerințele de 
mediu ale UE, punerea în aplicare a acestora 
este o provocare pe mai multe planuri, 
cauzată, printre altele, de lipsa planificării, 
a coordonării și a unei finanțări adecvate.

 ✚  Proiectul LIFE „Connect Carpathians – Îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup cu ajutorul unei rețele regiona-
le de situri Natura 2000 în România” își propune să îmbunătățească conectivitatea elementelor de peisaj în cadrul unui 
coridor ecologic din vestul României. Acesta constă într-o rețea de situri Natura 2000 între Munții Apuseni și Carpații Me-
ridionali și reprezintă singura rută prin care speciile emblematice, precum urșii și lupii, se pot deplasa între cele două zone.

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI DIN ROMÂNIA

Principalele progrese realizate  
potrivit EIR 2019

 ✚  S-au înregistrat anumite progrese în sectorul deșeurilor grație 
adoptării planului național de gestionare a deșeurilor în decembrie 
2017 și instituirii unui comitet național pentru deșeuri cu scopul de 
a consolida și a îmbunătăți coordonarea acțiunilor în sector. Sunt 
necesare acțiuni suplimentare pentru a atinge obiectivele UE și a 
dezvolta proiecte coerente.

 ✚  Au fost lansate anumite acțiuni pentru a îndeplini standardele stabilite 
de legislația UE în domeniul apei. Cu toate acestea, mai sunt posibile 
îmbunătățiri în privința punerii în aplicare a directivei privind tratarea 
apelor urbane reziduale și a cantității și calității apei potabile.
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Capacitatea administrativă
Consolidarea capacității administrative în anu-

mite domenii ar putea contribui la realizarea de progrese, 
în special în ceea ce privește provocările gestionării deșeurilor 
și ale conservării naturii. Potrivit „Raportului de alertă timpurie” 
din 2018 al Comisiei, țara este considerată cu risc de 
neconformitate în ceea ce privește obiectivul de 50 % pentru 
reciclarea deșeurilor municipale în 2020. Reciclarea și eficiența 
resurselor rămân scăzute, iar România trebuie să închidă și să 
reabiliteze un număr semnificativ de depozite de deșeuri care 
nu  corespund standardelor. Punerea în aplicare a directivelor 
privind natura necesită conservarea și protejarea eficientă 
a siturilor Natura 2000. Rețeaua Natura 2000 a României nu are 
un cadru administrativ adecvat și cunoștințe și date actualizate. 

Apa urbană reziduală
România depune încă eforturi pentru a se 

conforma cu standardele directivei privind tratarea apelor 
urbane reziduale. Potrivit celei mai recente raportări, doar 
2,5 % din fluxurile de ape reziduale din România au fost 

 colectate (opt aglomerări) în conformitate cu directiva, în timp 
ce șase aglomerări îndeplinesc cerințele tratării secundare 
și doar una îndeplinește cerințele de tratare mai stricte. La 
sfârșitul lui 2013, 189 de aglomerări nu se conformaseră 
cu standardele de colectare și aproape 200 de aglomerări 
nu atinseseră standardele în materie de tratare stabilite în 
această directivă. 

Calitatea aerului
Problema calității slabe a aerului continuă să 

persiste în România. Agenția Europeană de Mediu a estimat 
că, în 2015, aproximativ 25 400 de decese premature au fost 
asociate concentrațiilor de particule atmosferice în suspensie, 
580 concentrațiilor de ozon și 1 300 concentrațiilor de dioxid 
de azot. Principala sursă de poluare a aerului este reprezentată 
de sectoarele transporturilor și energiei, în special de combus-
tibilii fosili/utilizarea combustibililor solizi casnici în gospodării. 
Totodată, s-au identificat deficiențe grave și structurale în ceea 
ce privește datele referitoare la calitatea aerului măsurate de 
rețeaua română de monitorizare, ceea ce înseamnă că situația 
ar putea fi mult mai gravă decât cea raportată.

Întregul raport de țară privind România și celelalte rapoarte de țară, precum și Comunicarea „Evaluarea punerii în aplicare 
a politicilor de mediu 2019: O Europă care își protejează cetățenii și le sporește calitatea vieții” sunt disponibile aici:

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

Principalele provocări întâmpinate potrivit EIR 2019

Sprijin de la egal la egal („peer-to-peer”)
EIR este sprijinită de instrumentul TAIEX-EIR Peer-to-Peer (EIR P2P), care finanțează învățarea reciprocă între autoritățile 
de mediu din statele membre. Primul eveniment P2P a avut loc în perioada 22-24 ianuarie 2018 în București, la soli-
citarea Ministerului Mediului din România. S-a recurs la consiliere din partea experților privind închiderea și reabilitarea 
depozitelor de deșeuri pentru a aborda o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflată în desfășurare.
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