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1. Companiile 
 
1.1. Prezentare generala 
 
Cele mai mari companii din Europa ramân Sita (divizia pentru servicii de salubrizare a companiei 
Suez) si Onyx (divizia pentru servicii de salubrizare a companiei Veolia). Urmatoarele companii, 
evaluate din punct de vedere al marimii lor, sunt în prezent Remondis, formata prin preluarea de 
catre Rethmann a diviziei de salubritate a companiilor RWE si FCC, care s-au separat de Veolia.  
Sulo Group îsi revendica în prezent locul al cincilea, dupa achizitia companiei Cleanaway 
Germania. 
 

Tabelul 1 Cele mai importante companii din industria de salubrizare din Europa, 
ianuarie 2006 

Compania Compania mama si situl 
web 

Tar
a 
de 
ori
gin
e 

Functioneaza în tarile  Angajati Vânzari 
mil. € 

Sita Suez 
www.sitagroup.com 

FR Belgia, Republica Ceha,  
Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, 
Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Polonia, Portugalia, România, Spania, 
Suedia, Elvetia, Marea Britanie 

45800 5500 

Onyx Veolia 
www.onyx-
environnement.com/ 

FR Republica Ceha, Danemarca, Franta, 
Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Norvegia,  
Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Suedia, Elvetia, Marea Britanie 

71000 6200 

Remondis Remondis  
www.remondis.com  

DE Austria, Belgia, Republica Ceha, Franta, 
Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, 
Slovacia, Spania, Elvetia, Turcia, Marea 
Britanie  

17100 3300 

FCC FCC www.fcc.es  ES Franta, Portugalia, Spania, Marea Britanie 55000 2090 
Sulo/Altvater Sulo  www.altvater-

umweltservice.de 

DE Austria, Estonia, Republica Ceha, 
Germania, Polonia, Elvetia, Polonia, Ucraina 

8000 1200 

Cleanaway Brambles 
www.cleanaway.com 

Aus
trali
a 

Marea Britanie (Cleanaway Germania a fost 
vânduta companiei Sulo Group). 

9973 >1300 

Biffa Severn Trent 
www.biffa.co.uk/ 

UK Belgia, Marea Britanie 5441 >1050 

Alba Alba www.alba-online.de  DE Bosnia, Germania, Polonia 5000 >700 
Cespa Ferrovial 

http://www.cespa.es 
ES Portugalia, Spania 33000 >685 

Van Gansewinkel ING/De Graekt 
www.vangansewinkel
.com/ 

NL Belgia, Republica Ceha, Franta, Polonia, 
Portugalia 

3500 >500 

CNIM CNIM www.cnim.com FR Republica Ceha, Franta, Italia, Marea 
Britanie 

2764 554 

Befesa Abengoa 
http://www.befesa.es/  

ES Portugalia, Rusia, Spania, Marea Britanie, 
Ucraina 

1316 359 

AVR CVC (finance capital) 
www.avr.nl  

NL Belgia, Irlanda, Olanda 2500 522 

AGR munic KVR Ruhr 
www.agr.de  

DE Finlanda, Germania. Polonia, Marea Britanie 2750 >400 

Ragn-Sells Ragn-Sells 
www.ragnsells.se  

SV Danemarca, Estonia, Norvegia, Polonia, 
Suedia 

2200 325 

Lassila & 
Tikanoja 

Lassila & Tikanoja 
www.lassila-
tikanoja.com/ 

FI Estonia, Finlanda, Rusia, Letonia 5409 337 

Shanks Shanks Group 
www.shanks.co.uk 

UK Belgia, Olanda, Marea Britanie 4131 >800 

ASA EdF (Franta) 100% AT Austria, Bosnia, Croatia, Republica Ceha, 2486 198 
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www.asa-group.com   Ungaria, Polonia, Slovacia 
Saubermacher www.saubermacher.

at  
 Albania, Austria, Croatia, Republica Ceha, 

Grecia, Ungaria, Slovenia 
1209 128 

Becker   www.jakob-
becker.de/ 

DE Austria, Croatia, Republica Ceha, Germania, 
Ungaria, Polonia, România 

1800  

Urbaser Dragados www.urbaser.es   ES Franta, Portugalia, Spania, Marea Britanie 30000 1050 
Groupe Nicollin www.groupenicollin.c

om/ 
FR Belgia, Franta, Portugalia 4600 230 

Lobbe www.lobbe.de  DE Austria, Belgia, Germania, Grecia, Polonia, 
Portugalia, Slovacia, Spania, Elvetia 

2,500  

Rumpold www.rumpold.at   AT Austria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, 
Slovenia 

  

Essent Munic 26%, provincii 74% NL Belgia, Republica Ceha, Franta, Germania, 
Olanda, Polonia, Portugalia 

812 414 

Indaver Munic (54%) 
www.indaver.be 
 

B Belgia, Republica Ceha, Irlanda, Italia, 
Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, 
Slovenia, Elvetia 

824 211 

 
 
1.2. Schimbarea proprietarilor 
Au existat multe schimbari semnificative în ceea ce priveste proprietarii celor 5 companii active pe 
plan international în domeniul salubritatii. Una a fost consolidarea a doua mari companii din 
Germania, precum Remondis; alte doua sunt companiile din Spania care au preluat controlul 
operatorilor spanioli din domeniul salubrizarii de la Suez si Veolia; cea de a patra schimbare a fost 
trecerea din proprietate publica în proprietate privata a unei mari parti din actiunile companiei Van 
Gansewinkel.  
 
1.2.1. Remondis (Rethmann) 
Compania Remondis a fost formata în ianuarie 2005 când Rethmann AG a preluat controlul 
afacerilor din salubrizare ale RWE. Remondis este o mare companie multinationala privata din 
Germania care are ca obiect de activitate gestionarea si logistica deseurilor. Functioneaza în 
Austria, Belgia, Republica Ceha, Franta, Germania, Ungaria, Olanda, Polonia, Slovacia, Elvetia, 
Marea Britanie si de asemenea în China, Japonia, Taiwan si Australia. Afirma ca este lider pe piata 
salubrizarii în Polonia. De asemenea, se ocupa si de alimentarea cu apa având un numar de PPP 
în Germania. 
 
În 2004 a preluat 70% din afacerile RWE Umwelt, filiala RWE care presta servicii de salubritate. 
Astfel, Remondis devine cea de a treia multinationala în domeniul salubritatii din Europa, ca 
marime, dupa Veolia-Onyx si Suez-Sita.  
 
Din motive antitrust, 30% din RWE Umwelt respectiv divizia de mediu si 50% din piata de colectare 
a deseurilor menajere, vor ramâne în prima faza la RWE. Adica, în aceasta etapa, 50% din 
contractele domestice ale RWE Umwelt ramân la RWE, însa RWE doreste sa vânda si aceasta 
parte în urmatorii trei ani. În data de 9 iunie 2005 FT raporta ca RWE este aproape gata sa vânda 
aceasta parte: printre ofertanti Sulo, Cleanaway si un consortiu german de utilitati publice. 
 
Dupa aceasta fuziune forta de munca din companie era de 22.000 de angajati, iar totalul vânzarilor 
de 2,5 miliarde €. Rethman a declarat ca numarul de locuri de munca nu va fi afectat de aceasta 
fuziune, în special deoarece RWE Umwelt trecuse deja printr-un proces intensiv de restructurare.  
În ianuarie 2006 Remondis raporta ca vânzarile sale au ajuns la 3300m. €, iar numarul total de 
angajati la 17100. 
 
1.2.2. FCC (Fomento de Construcciones y Contrata SA)  
FCC este o companie din Spania, cotata la bursa de valori. A fost controlata indirect de Veolia 
printr-un holding, dar în iulie 2004 Veolia a anuntat ca a încheiat o întelegere de vânzare a 49% 
din actiunile sale, pachetul de control, unui grup controlat de grupul de constructii al femeii de 
afaceri Ester Koplowitz, pentru suma de 916 milioane € (1,1 miliarde de $). Aceasta întelegere 
încheia încercarea de preluare a FCC de catre rivalul sau, firma de constructii Acciona SA, o 
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miscare gândita de Koplowitz, fiica miliardara a fondatorului FCC. Anul trecut Acciona înca mai 
detinea 15% din actiunile FCC. FCC si-a extins în mod deliberat afacerile în sfera serviciilor, 
inclusiv apa si salubrizare, miscare care a contribuit cu 37% la cifra de afaceri a companiei, 
comparativ cu anul trecut când aceasta valoare era de numai 30%: o cifra de afaceri de 1088m. € 
din servicii de salubrizare si întretinere a rampelor de gunoi. 
 
Aceasta vânzare a redus cota de piata a companiei Veolia în Europa, chiar daca aceasta si-a 
continuat activitatea ca partener egal (50-50) în Proactiva, societate mixta cu FCC care are 
contracte în America Latina. 
 
1.2.3. CESPA  (detinuta în prezent de Ferrovial) 
CESPA a fost detinuta de Suez si Aguas de Barcelona, la rândul ei controlata de Suez printr-un 
holding de companii.  În 2003 a fost vânduta catre Ferrovial, o mare companie de constructii din 
Spania. Ferrovial a decis sa îsi extinda activitatea în serviciile publice si a achizitionat Amey, una 
dintre companiile britanice de externalizare a serviciilor informatice si de infrastructura.  În 2004 
vânzarile CESPA au fost de 701m. €. 
 
1.2.4. Van Gansewinkel 
Compania de utilitati a municipalitatii, Essent detinea 45% din actiunile Van Gansewinkel, 
companie care îsi desfasoara activitatea în Olanda, Belgia, Franta, Portugalia, Republica Ceha si 
Polonia.  În ianuarie 2005, aceste actiuni au fost cumparate de grupul financiar olandez ING si 
firma de investitii De Raekt, pentru o suma care nu a fost dezvaluita.  De Raekt actiona în numele 
companiei private Van Gansewinkel, care detine în prezent direct sau indirect 80% din companie.    
 

1.2.5. Cleanaway Germania 
În octombrie 2005 Cleanaway Germania a fost cumparata de Sulo Group. Achizitia acoperea 
activitatea Cleanaway din Austria, Elvetia, Suedia si tarile baltice. Sulo Group detinea deja un 
operator de salubritate, Altvater.  Sulo sustine ca „Noua companie va deveni cea de a doua 
companie de salubrizare din Germania si cea de a cincea companie din Europa, cu o cifra de 
afaceri anuala de aproximativ 1,2 milioane Euro si cu peste 8000 de angajati.” 
 
1.2.6. AVR 
În decembrie 2005 un consortiu de investitori privati CVC Capital Partners (CVC), Kohlberg Kravis 
Roberts & Co. (KKR) si Oranje-Nassau Groep B.V. (ONG), au convenit sa achizitioneze de la 
municipalitatea din Rotterdam toate actiunile AVR. 
Vânzarea urmeaza sa se încheie în martie 2006. CVC declara ca intentioneaza sa continue 
politica de crestere atât prin încheierea de noi contracte cât si prin preluari, în special în Benelux si 
în tarile din jur, inclusiv producatori de energie din deseuri, servicii de mediu si servicii industriale.  
 
1.3. Reducerea profitului 
Firma mama a celor doua companii, Cleanaway si Onyx, a declarat ca marja de profitabilitate este 
prea scazuta si ca aceasta trebuie sa creasca. Încercarile de a creste profiturile pot avea impact 
asupra angajatilor si a standardului de munca al acestora.  
 
1.3.1. Cleanaway  
În octombrie 2005 Cleanaway Germania a fost vânduta companiei Sulo Group. Restul companiei 
Cleanaway a ramas o sucursala a grupului austriac Brambles, însa Brambles a raportat ca are în 
vedere vânzarea Cleanaway care „a avut un profit inacceptabil fata de capitalul investit, de numai 
10,4 puncte, în prima jumatate încheiata la sfârsitul lui decembrie. Acesta a fost sub nivelul 
planificat, de 15 puncte.”  
 
În Germania, Cleanaway a suferit o reducere a profitului ca urmare a licitarii contractelor de 
reciclare; biroul sau de la Londra a fost închis, ducând la pierderea a 20 de locuri de munca si la 
transferul responsabilitatilor catre biroul de la Bruxelles; Recent, Cleanaway s-a confruntat cu 
diferite probleme în contractele încheiate în Marea Britanie; a concediat 4 din vechii manageri din 
Lituania în martie 2005; a vândut 50% din operatiile PPP din Keila (Estonia) companiei Ragn-Sells 
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în decembrie 2004; si a fost acuzata de „contabilitate dubla” si de crestere artificiala a preturilor 
serviciilor de salubrizare (prin intermediul unui PPP) la Tallinn în Estonia 
 
1.3.2. Veolia-Onyx 
O prezentare facuta de Veolia avea ca obiectiv profitul, definit ca randamentul capitalului de lucru 
(ROCE).  Afacerile sale erau identificate în 4 grupuri: Franta, descrisa ca fiind „matura” cu un 
randament ROCE de 11%;  CEE, Marea Britanie si Asia cu randamentul ROCE 7% în crestere; 
Europa continentala (exclusiv CEE) cu ROCE egal cu 5%; si SUA, cu un randament ROCE 
nedefinit, dar foarte scazut.  În ceea ce priveste serviciile, s-a declarat ca activitatea de colectare a 
deseurilor a avut un randament ROCE de 6,1% în 2002, dar ca se doreste cresterea acestuia – ca 
si a altor sectii – la peste 10% pâna în 2009.   
 
Graficul A.  Veolia: tinte de profit 

 
 
ROCE si capitalul folosit 
Water Apa 
Waste Deseuri 
Energy services Servicii de energie 
Transport Transport 
FCC FCC 
 
2002 CE (Euro m) 2002 CE (m Euro) 
2009 forecast  Previziuni 2009 
 
 
1.4. Capitalul public/privat 
 
Cota de piata a companiilor private este diferita în Europa. În multe tari în domeniul colectarii 
deseurilor sectorul public este dominant, însa în multe tari tratarea deseurilor este aproape în 
totalitate privatizata. 
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Title: Procentul din piata deseurilor externalizatã catre companiile private 
Collection Colectare 
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2. Problemele din sector 
 
2.1. Salariile si externalizarea 
Sita a fost implicata într-o disputa referitoare la plati în Sita Ost, care a facut subiectul unei 
condamnari din partea Consiliului European de Întreprindere din Suez, fapt care a impulsionat 
conducerea sa gaseasca o solutie. „Extinderea nu poate fi o scuza pentru scaderea salariilor si 
înrautatirea conditiilor de munca si încalcarea contractului colectiv de munca” (septembrie 2004).  
 
Totusi, aflati sub presiunea unor licitatii competitive, pentru a salva locurile de munca, muncitorii de 
la Ost au acceptat sa negocieze salarii mai mici decât cele prevazute în contractul national.  În 
Germania, exista o tendinta comuna de a reduce salariile, dar sindicatele spera sa poata apara 
contractul national; totodata datorita reducerii costurilor Germania a pierdut 10000 de locuri de 
munca începând din anul 2000. Si alte tari se confrunta cu aceasta presiune de reducere a 
salariilor si a locurilor de munca datorita licitatiilor. 
 
De asemenea, companiile se plâng de presiunea competitiei. Rethmann (în prezent Remondis) se 
plânge de modul în care au scazut profiturile ca urmare a licitatiilor competitive a contractelor de 
evacuare a deseurilor efectuate de compania germana de reciclare a deseurilor Duales System 
Deutschland AG (DSD). Plângerile companiei Rethmann se fac ecoul altor critici ale licitatiilor 
impuse: frica de închiderea companiilor, scaderea calitatii serviciilor. Companiile municipale, în 
particular, si marile companii, inclusiv Remondis trebuie sa accepte pierderi considerabile. 
(Rethmann Aktuell 3-2004). 
 
În Marea Britanie, multe dintre actualele runde de contracte vor include initiative private de 
finantare (PFI). Unele presupun achizitia unei companii de eliminare a deseurilor detinuta de o 
autoritate locala, ca de exemplu în Cumbria, altele presupun construirea unor statii de tratare a 
deseurilor sau a unor incineratoare, ca în Bedfordshire si Cornwall. Deja sunt exemple de companii 
care se evidentiaza prin încercarea de a se concentra asupra unor contracte comerciale mai 
atractive. 
 
2.2. Directivele pentru achizitii si concurenta: interna si PPP 
Noile decizii ale CEJ (Curtea Europeana de Justitie) referitoare la achizitii au implicatii majore 
asupra companiilor care activeaza în domeniul gestiunii deseurilor, în general societati mixte 
formate între municipalitate si companii private. Prin hotarârea de la Halle s-a decis ca si în cazul 
în care o companie privata are o mica parte din actiuni în participatiune, atunci respectiva entitate 
nu poate fi considerata o afacere „interna” si va trebui sa se supuna regulilor pentru licitatii în 
conformitate cu procedurile pentru achizitiile publice ale EU.  Ca urmare a acestei hotarâri nici o 
societate mixta PPP nu poate fi tratata ca o afacere „interna”, contrar practicilor existente în multe 
cazuri. 
 
Cazul se referea la decizia primariei din Halle de a încredinta un contract de gestionare a 
deseurilor firmei RPL Lochau, la care municipalitatea detinea majoritatea actiunilor. Stadt Halle a 
cerut RPL Lochau sa faca un plan de constructie a unei statii de recuperare si eliminare a 
deseurilor  fara a organiza o licitatie si a decis sa negocieze un contract de gestionare a deseurilor 
cu aceasta companie, tot fara a organiza o licitatie. O firma rivala interesata de acest contract, 
TREA Leuna, s-a opus acestei actiuni. 
 
O alta companie mixta PPP din Germania a fost subiectul unui proces din aceeasi cauza. Orasul 
Koblenz a înfiintat o societate pe actiuni, însa acum a contractat lucrarile cu compania Cleanaway.  
Germania este acuzata ca nu a putut anula contractele încheiate ilegal pentru colectarea apelor 
uzate din Bockhorn si salubrizare în Braunschweig, ambele în Saxonia Inferioara. CE conduce un 
proces împotriva acordarii de catre orasul Cologne în luna mai a anului 1992 a unui contract de 
salubrizare pe 33 de ani companiei Abfallentsorgungs-und Verwertungsgesellschaft Koln mbH 
(AVG), o entitate detinuta în proportie de 25% de o companie privata. Germania sustine ca acest 
contract acordat firmei AVG a fost exclus de la aplicarea regulilor comunitare deoarece orasul 
Cologne detinea 75% din actiunile AVG, si deci detinea controlul companiei care constituia o 
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relatie de tip „intern”. Totusi, Comisia considera ca nu au fost îndeplinite conditiile de scutire de la 
respectarea regulilor pentru achizitiile publice în conformitate cu precedentele cazuri ale Curtii 
Europene, caci controlul asupra AVG nu poate fi asemanat cu cel pe care primaria din Cologne îl 
exercita în propriile departamente.  La Wroclaw, în Polonia, primaria a înlocuit serviciile municipale 
cu servicii oferite de diferite companii private.  
 
Rethmann (în prezent Remondis) a declarat la rândul sau ca spera ca legislatia europeana din 
acest sector sa se liberalizeze: „Sunt sigur ca liberalizarea întregii Europe va ajunge si în domeniul 
deseurilor menajere..., iar directiva va trebui sa includa si o definitie generala a termenului 
„reciclare”. Totusi, statele membre au pareri diferite despre modul în care acest termen trebuie 
definit. Cu toate acestea, Parlamentul si comisiile, sustinute de comitetele de experti cu diferite 
grupuri de interese, încearca sa gaseasca o solutie comuna.” 
 
2.3. Ambalajele 
Bulgaria a autorizat patru societati cooperative non-profit sa colecteze si recicleze ambalajele din 
plastic, sticla, metal si hârtie în Bulgaria (februarie 2005). În conformitate cu noua directiva a UE, 
care a intrat în vigoare în februarie, comerciantii si producatorii de bunuri ambalate trebuie sa 
colecteze, transporte si sa recicleze ambalajele. Companiile din Bulgaria pot organiza colectarea, 
transportul si reciclarea ambalajelor uzate individual sau printr-o societate cooperativa autorizata. 
 
2.4. Impactul asupra energiei 
Directivele europene au în prezent un puternic impact asupra pietei de gestionare a electricitatii si 
deseurilor din Marea Britanie. Societatea Inginerilor Civili din Marea Britanie (ICE) si Asociatia 
pentru Energia Regenerabila (RPA) au dat publicitatii un raport comun referitor la imensul potential 
de generare a energiei electrice din deseuri. Raportul, Cuantificarea potentialului energetic din 
deseuri în Marea Britanie, concluzioneaza ca este posibil ca în 2020 din anumite tipuri de deseuri 
sa se poata produce pâna la 17% din energia produsa în Marea Britanie. Aproximativ 30 de 
milioane de tone de gunoi menajer a fost depozitat numai în Anglia în 2003. Raportul precizeaza 
ca mai mult de jumatate din aceste deseuri puteau fi utilizate pentru a crea suficienta energie 
electrica pentru a lumina 2 milioane de case în fiecare an. Marea majoritate a acestor deseuri este 
recunoscuta de legislatia UE ca fiind o sursa importanta de energie regenerabila. 
 
2.5. Probleme cu gestionarea deseurilor în noile state membre 
Un raport recent al proiectului LOGON (http://www.ceec-logon.net/reports/studies2004.htm - 
efectuat de asociatia autoritatilor locale din Austria) identifica urmatoarele probleme în cazul noilor 
state membre: 
 
1. Probleme de GUVERNARE – Cea mai importanta problema este lipsa de comunicare. 

Autoritatile locale comunica rar între ele, exista o slaba coordonare între diferite 
departamente municipale si nu exista suficiente sisteme de consultare cu grupurile locale de 
interese. Aceste probleme, neverificate, vor influenta negativ eforturile de implementare si 
aplicare a legislatiei de mediu.  

2.  Probleme FINANCIARE – Gestionarea eficienta a deseurilor presupune costuri si în prezent 
aceste costuri sunt prea mari pentru municipalitatile din CEEC. Prevederile legislatiei 
referitoare la deseuri (în special cele privind taxele si cheltuielile) nu acopera în totalitate 
costurile necesare asigurarii unei gestiuni de calitate a deseurilor. Mai mult, în ciuda 
ajutoarelor si investitiilor straine primite, în special din partea Uniunii Europene, majoritatea 
acestor sume ramân blocate la nivel central. În concluzie, prea putini bani ajung la nivel local, 
acolo unde de fapt este nevoie de ei.  

3.  Probleme de CAPACITATE – Lipsa majora de resurse atât la nivel central cât si la nivel 
local. Adica lipsa de personal calificat care sa asigure respectarea si aplicarea legislatiei, 
lipsa de experienta si în special lipsa schimburilor de reguli de buna practica. Trebuie depuse 
eforturi pentru a îmbunatati competentele prin întarirea retelelor de sustinere din CEEC.  

 
2.6. Nerespectarea legislatiei si arierate 
Atât Spania cât si Irlanda au fost gasite vinovate de încalcarea directivei cadru pentru gestionarea 
deseurilor 75/442/CEE amendata de directiva 91/156/CEE datorita permiterii aruncarii ilegale de 
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deseuri. Grecia a primit o noua notificare despre imposibilitatea de a curata o deversare ilegala de 
deseuri în Creta. În 2001, curtea a amendat Grecia cu 20.000 Euro pe zi din cauza aceleiasi gropi 
ilegale de gunoi. Pâna la data la care Grecia a îndeplinit prevederile acestei hotarâri, platise 
amenzi în valoare de peste 18 milioane de Euro. (Raportul European, Aprilie 13, 16, 2005) 
 
Marea Britanie a fost prinsa în timp ce încerca sa exporte ilegal deseuri menajere contaminate în 
China. Oficialii olandezi care au interceptat încarcatura la Rotterdam declara ca în întreaga Europa 
companiile de salubrizare comploteaza pentru a evita tarifele în crestere pentru gropile de gunoi si 
reciclarea deseurilor. (Guardian 7/4/2005) 
 
De asemenea, Marea Britanie este cu 4 ani în urma în ceea ce priveste implementarea directivei 
pentru depozitarea deseurilor în gropile de gunoi. Pentru implementarea acestei directive s-a 
introdus o cota de limitare a deseurilor permise. Performanta statelor membre ale CE în ceea ce 
priveste respectarea legislatiei de mediu a Uniunii: Spania este aproape ultima pe lista, cu 25 de 
infractiuni, sau cazuri în care directivele UE nu au fost aplicate sau au fost aplicate partial sau 
incorect. Tara cu cele mai proaste rezultate este Franta, cu 38 de infractiuni. 
 
2.6.1. Coruptia 
În Belgia, Sita a fost acuzata de coruptie din cauza unui contract încheiat acum câtiva ani.  
Totodata au fost implicati în scandaluri de coruptie în Germania si Portugalia referitoare la 
privatizarea contractelor de salubrizare.  
 
 
3. Piata muncii 
Discutii recente despre piata muncii din acest sector au avut în vizor noile state membre.  Trei 
prezentari tinute la o conferinta de la Praga în 2004 se refereau la acest subiect. 
 
• o prezentare facuta de CE despre efectele socio-economice pentru noile state membre 

mentionate „Ajutorul pentru piata muncii în eco-industrie (circa 100.000 de locuri de munca în 
industria de gestionare a deseurilor)” (prezentare de Otto Linher, Comisia Europeana, 
Directoratul General pentru Mediu, Productie, Consum si Deseuri DGENV A.2  02/04/04 
despre Extinderea si politica pentru deseuri: Beneficiile respectarii capitolului 22 din Acquis) 

• o prezentare facuta de cercetatori din centrele comune de cercetare ale CE referitoare la 
perspectivele acestui sector ne ofera o estimare mai precisa (Evolutia productiei si gestionarii 
deseurilor în tarile candidate        Zheng Luo, Peter Eder Institute for Prospective 
Technological Studies, Institutul pentru studii tehnologice de perspectiva (IPTS) Sevilia, 
Spania http://ipts.jrc.cec.eu.int si http://www.jrc.cec.eu.int  ) .  Ofera o „Estimare a pietei 
directe pentru locuri de munca: 50,000-80,000 locuri, aprox. 70% în colectarea deseurilor si 
16% în gropile de gunoi. Redus în domeniul reciclarii si colectarii separate (comparativ cu 
EU15)”. Include si urmatoarea prezentare, cu doua previziuni, ambele referitoare la cresterea 
numarului de locuri de munca în sectorul deseurilor în anul 2000 si 2020. 
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Tabelul 2 Previziunile JRC - locurile de munca din industria de reciclare a 

deseurilor în noile state membre 

 
 
Title: Tabelul 24: Evaluarea pietei muncii conform scenariilor BAU si ET 
 
 
First line from left to right 
Activitate 
Nr. de locuri de munca în 2000 
Nr. de locuri de munca BAU 
Nr. de locuri de munca ET 
 
Second line (unchanged) 
Minimum  
Maximum 
 
Deseuri amestecate 
Deseuri colectate separate – sticla 
Deseuri colectate separate – hârtie 
Deseuri colectate separate – organice 
Fabrici de compost 
Reciclare 
Gropi de gunoi 
Incinerare 
Total 
 
O prezentare facuta de un cercetator la Wroclaw a inclus elaborarea unui proiect de creare de 
locuri de munca în Polonia care prognozeaza 1500 de noi locuri pâna în 2015. (Strategia poloneza 
pentru gestiunea gunoiului menajer si situatia din Europa, Ryszard Szpadt, Universitatea Tehnica 
din Wroclaw, Seminarul despre gestionarea tratamentului integrat al deseurilor si determinarea 
duratei de viata, Praga, 2004). 
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Anexa 1 Alte informatii grafice referitoare la structura si dezvoltarea acestui sector 

 
Graficul B.  
Evolutia productiei si gestionarii deseurilor în tarile candidate UE, autori Zheng Luo, Peter Eder 
Institute for Prospective Technological Studies, Institutul pentru studii tehnologice de perspectiva 
(IPTS) Sevilia, Spania http://ipts.jrc.cec.eu.int si http://www.jrc.cec.eu.int 
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4. EC picture 
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5. First chart 

Title: Deseurile menajere – situatia actuala 
Colectarea deseurilor 
Slovenia 
Slovacia 
România 
Polonia 
Malta 
Lituania 
Letonia 
Ungaria 
Estonia 
Republica Ceha 
Cipru 
Bulgaria 
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Total (unchanged) 
Enlargement… Tarile candidate 
EU   UE 
MSW  deseuri menajere 
 
 

5JRC – Seville, 13.04.04

EU15

Municipal waste - current situation
Waste composition

Details

Organic
33% Others

28%

Hazardous
1%

Plastics
11%

Metals
4%

Glass
7%

Paper/card board
16%

AC-12, 2000
100%=360kg/capita

 
 
Title: Deseurile menajere – situatia actuala 
Compozitia deseurilor 
AC-12   Tarile candidate - 12 
Sticla 7% 
Plastic 11% 
Periculoase 1% 
Altele 28% 
Organice 33% 
Hârtie/carton 16% 
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3
4

JRC – Seville, 13.04.04

Municipal waste - current situation
Waste composition – AC12 details

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Other 136 86 53 49 138 99 37 3 9 128 80 95 121

Hazardous 4 5 4 1 5 3 3 0 3 4 3 4

Plastics 35 82 49 40 25 21 23 5 1 49 40 22 40

Metals 9 16 37 13 16 9 6 2 1 14 18 9 28

Glass 21 8 49 9 25 24 23 1 8 26 22 25 20

Paper / cardboard 35 194 90 87 75 39 62 7 1 53 58 41 72

Organic 159 289 127 145 170 105 155 295 71 143 120 117

BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI

 
 
Waste composition – AC 12 detalils = Compozitia deseurilor – tarile candidate (12) detalii 
Altele 
Periculoase 
Plastic 
Metale 
Sticla 
Hârtie/carton 
Organice 
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Graficul C. Impactul schimbarilor prevazute în legislatie 
 
 
 
 

 
Diagrama D. Afaceri integrate: la Veolia Environnement 

Tabel – Schimbarile asteptate în gestionarea deseurilor menajere 
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Title: Tratarea deseurilor: gestionarea integrata a lantului de valori 
Collection and…   Colectare si servicii 
Disposal and treatment  Evacuare si tratare 
 
Municipal Municipal 
Local services    Servicii locale 
Street cleaning    Curatarea strazilor 
Sewage cleaning   Curatarea canalelor 
 
Selective    Selectiv 
Traditional    Traditional 
 
Municipal Recycling Facility   Statie municipala de reciclare 
Transfer station   Statie de transfer 
 
Industrial     Industrial 
On site services   Servicii locale 
Industrial cleaning    Curatare industriala 
Sorting     Sortare 
Treatment    Tratare 
 
Non recyclable    Ne reciclabile 
Recyclable    Reciclabile 
Recycling Unit    Statie de reciclare 
Recycled material   Materiale reciclate 
 
Recycled material   Material reciclat 
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Agricultural fertilizer   Fertilizator pentru agricultura 
Composting    Compost 
Landfill    Groapa de gunoi 
Energz Energie 
Waste to energy   Gunoi transformat în energie 
Metal recovery   Recuperare metale 
 
Hazardous waste   Deseuri periculoase 
Conditioning identification  Identificare conditionata 
Grouping platform   Platforma de grupare 
Recycling    Reciclare 
Recycled products    Produse reciclate 
 
Stabilization    Stabilizare 
Landfilling    Depozitare 
Treatment    Tratare 
Incineration     Incinerare 
Physico-chemical   Fizico-chimic 
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Anexa 2 Informatii referitoare la legislatia deseurilor în EU 
 
La http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s15002.htm  

 
CADRUL GENERAL  

• Gropile de gunoi  
• Directiva cadru pentru eliminarea deseurilor  
• Strategia pentru prevenirea si reciclarea deseurilor  
• Implementarea legislatiei referitoare la deseuri  
• Statistici despre gestionarea deseurilor  
• Competitivitatea în industria de reciclare  
• Supervizarea si controlul expeditiilor transfrontaliere de deseuri  
• Prevenirea si controlul integrat al poluarii: directiva IPPC  

 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l11022.htm DESEURI REZULTATE ÎN URMA UNOR 
TRATAMENTE SPECIFICE  

• Ambalajele si deseurile provenite din ambalaje  
• Gestionarea deseurilor provenite din industriile extractive  
• Eliminarea policlorobifenililor (PCB) si a policloroterfenililor (PCT)  
• Eliminarea bateriilor si acumulatorilor uzati  
• Eliminarea deseurilor de ulei  
• Gestionarea vehiculelor scoase din uz  
• Demontarea si eliminarea instalatiilor offshore petroliere si de gaze  
• Utilizarea namolurilor provenite din epurare în agricultura  
• Problemele de mediu si PVC-ul  
• Deseurile provenite de la echipamentele electrice si electronice  
• Dioxid de titan  
o Eliminarea  
o Supravegherea si monitorizarea  
o Programe pentru reducerea poluarii  

 
INCINERAREA DESEURILOR 

• Incinerarea deseurilor  
• Incinerarea deseurilor periculoase  
• Instalatii de incinerare  
• Noi instalatii de incinerare  

 
DESEURI PERICULOASE 

• Gestionarea controlata a deseurilor periculoase  
• Privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora  

 
DESEURI SI SUBSTANTE RADIOACTIVE 

• Transferul deseurilor radioactive: supraveghere si control 
• Expedierea substantelor radioactive  
• Situatia din 1999 si perspectivele referitoare la gestionarea deseurilor radioactive  
• Gestionarea combustibilului nuclear utilizat si a deseurilor radioactive 


