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Abstract  The Romanian society went trough a deep process of structural 

changes since 1989. These changes were triggered, mainly, by the transition 
from a centralized economy to a market economy, its corollary being the 
privatization. Romania also get closer and closer to the European structures 
and this orientation brought several duties to fulfill until the complete adhesion 
in 2007. Among them, a challenging one is the environmental protection. 
Considering these, we attempted to reveal some of the implications induced by 
international agreements regarding climate change – for economic instruments 
such as tradable pollution permits, and by privatization of national companies. 

 
Introducere.  Problema protejării mediului a adus în atenţia specialiştilor, 

dar şi a publicului larg numeroase valenţe ale activităţilor antropice. Între acestea, 
cele cuprinse în sistemul economic sunt considerate ca fiind cele mai importante 
în determinarea declanşării şi agravării dezechilibrelor ecologice. La nivel 
naţional, protecţia mediului deşi acceptată la nivel principial şi înainte de 1989, 
devine cu adevărat o preocupare prioritară, în special în plan legislativ şi 
instituţional, în măsura în care se cristalizează dorinţa integrării în structurile 
europene. 

Prin urmare, considerăm importantă clarificarea unor aspecte legate de 
modul în care societatea românească este pregătită să realizeze schimbările 
necesare în plan legislativ, instituţional, economic, social şi educaţional.  

Alegerea noastră s-a îndreptat spre schimbările necesare în plan economic, 
cu atât mai mult cu cât la acest nivel s-au înregistrat şi cele mai profunde 
transformări odată cu trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă. 
Prin urmare, analiza noastră are în vedere un instrument economic, acceptat la 
nivel internaţional – comercializarea permiselor negociabile de poluare, precum şi 
un proces inerent acestei tranziţii – privatizarea. 

Protecţia mediului – componente. Protecţia mediului se realizează prin 
acţiuni variate şi coordonate realizate pe numeroase planuri. Astfel, ansamblul 
activităţilor de protecţie a mediului este format din şase componente, reprezentate 
de: legislaţie, administraţie şi instituţii, educaţie şi informare, componenta 
economică, componenta socială şi cooperarea internaţională. 

Într-o strategie de mediu realistă şi eficientă trebuie să se acţioneze în 
paralel pe direcţia tuturor componentelor menţionate, ţinând cont de o anumită 
eşalonare în timp, în funcţie de resursele disponibile, astfel ca toate acţiunile să 



 174

aibă o logică în evoluţia lor în timp şi spaţiu, să se articuleze între ele, iar efectele 
acestor acţiuni să fie vizibile la un anumit moment de timp. 

În cele ce urmează vom prezenta aspecte legate de componenta economică, 
componentă pe care o considerăm determinantă pentru asigurarea unor premise 
realiste în vederea transpunerii în practică a măsurilor care permit implementarea 
obiectivelor politicii ecologice naţionale. 

Implementarea directivei europene 2003/87/CE, modificată prin 
directiva 2004/101/CE privind comercializarea certificatelor de emisii.  

Comercializarea permiselor de poluare (în cazul de faţă numite certificate 
de emisii) se bazează pe ipoteza că atunci când autoritatea stabileşte preţul 
poluării, evoluţia cererii va conduce la stabilizarea emisiilor la un nivel care să nu 
afecteze mediului sau sănătatea populaţiei. Acest tip de instrument economic este 
folosit, cu precădere, în America de Nord, fiind, de asemenea, modalitatea 
convenită cu ocazia Conferinţei Părţilor de la Kyoto pentru a stabiliza şi diminua 
emisiile de gaze de seră. În continuare ne vom referi la angajamentele asumate de 
România, pe de o parte ca stat semnatar al acestei convenţii, iar pe de altă parte ca 
viitor stat membru al Uniunii Europene (U.E.) 

România este obligată, în acest context, să transpună în legislaţia naţională 
Directiva privind comercializarea certificatelor de emisii (ETS), cel mai târziu 
până la data aderării la U.E. 

Recunoscând beneficiile potenţiale pentru mediul şi economia României 
ale comercializării certificatelor de emisiilor în interiorul U.E., Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor şi-a propus să transpună Directiva ETS UE până 
la sfârşitul anului 2005 şi va întocmi şi transmite Planul Naţional de Alocare 
(NAP), pentru perioada 2007-2012, spre aprobarea a CE până în Septembrie 
2006, pentru a permite iniţierea tranzacţiilor încă de la 1 ianuarie 2007 – data 
preconizată pentru aderarea României la UE [6]. 

În plan instituţional, vor fi necesare colaborări între autorităţile centrale din 
diferite domenii de activitate şi autoritatea centrală în domeniul mediului – 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. De asemenea, vor fi implicaţi 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; Agenţiile Regionale de Protecţie a 
Mediului; Agenţiile de protecţie a mediului şi alte instituţii cu responsabilităţi în 
domeniu. Responsabilităţile şi activităţile sunt reprezentate de: 

1. Coordonarea elaborării NAP 
2. Realizarea inventarului instalaţiilor 
3. Comunicarea şi furnizarea informaţiilor pentru participanţi 
4. Autorizarea 
5. Monitorizarea şi raportarea 
6. Administrarea registrului naţional 
Responsabilitatea acreditării Organismelor de verificare care vor efectua 

monitorizarea şi raportarea intră sub incidenţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Sectoarele care fac parte din Sistemul European de Comercializare a 

certificatelor reprezintă sursa a circa 50% din totalul emisiilor de gaze de seră 
(GHG) din UE, astfel că ele contribuie semnificativ la realizarea ţintelor de 



 175

reducere a emisiilor statelor membre UE într-un mod economic şi eficient, şi fac 
trecerea la o economie cu consum redus de carbon în viitor. În România, 
implementarea ETS UE va permite unui număr mare de societăţi comerciale din 
sectorul energetic şi industrie să participe la comercializarea certificatelor de 
emisii. În cazul unui surplus de certificate atribuite, societăţile pot crea venituri 
suplimentare prin vânzarea acestora pe piaţă. 

Impactul privatizării asupra protecţiei mediului. Înainte de 1998-1999, 
nu existau cerinţe specifice legate de protecţia mediului în procesele de 
restructurare şi privatizare, întrucât obiectivele urmărite erau numai de natură 
economică – restructurarea capitalului la scară naţională, obţinerea de profit pe 
termen scurt. Privatizarea companiilor de stat a condus la îndeplinirea parţială a 
acestor obiective, chiar dacă investiţiile străine au fost permise în aproape toate 
sectoarele de activitate: resurse naturale, agricultură, industria de prelucrare, 
construcţii, cercetare ştiinţifică, turism, servicii financiare.  

În continuare, sunt sub monopolul statului domenii legate de producţia de 
energie: energia electrică, energia termică, energia nucleară, gazele naturale şi 
extracţia şi prelucrarea petrolului.  

Considerăm important să atragem atenţia asupra faptului că producţia de 
energie este responsabilă pentru cele mai grave probleme de mediu:  

- emisiile de gaze de seră; 
- poluarea urbană; 
- contaminarea radioactivă. 

Un sondaj realizat la nivelul Uniunii Europene privind nivelul de 
îngrijorare a populaţiei faţă de diferite probleme de mediu, a evidenţiat faptul că 
pericolul nuclear – posibilitatea producerii unor accidente la centralele 
termonucleare – constituie cea mai mare problemă de mediu care preocupă 
europenii.  

Adăugăm faptul că dezvoltarea economică se corelează pozitiv cu nivelul 
consumului de energie. În cele mai avansate ţări, consumurile de energie unitare 
ating şi valorile cele mai ridicate. 

Prin urmare, monopolul de stat în producţia de energie influenţează în mod 
hotărâtor calitatea mediului şi schimbări esenţiale vor apărea numai în măsura în 
care aceste companii naţionale vor fi privatizate şi deschise competiţiei. 

Un alt domeniu al protecţiei mediului este reprezentat de activităţile 
cuprinse în gospodărirea apelor. La nivelul României, şi acest sector se află în 
proprietate publică, activităţile fiind derulate de Compania Naţională a Apelor 
(Apele Române) şi autorităţile publice locale.  

Captarea apei este în responsabilitatea Companiei Naţionale a Apelor, 
acestei activităţi fiindu-i ataşate şi serviciile de distribuţie şi de tratare a apei. 
Compania operează cu costuri care acoperă de taxele de captare a apei. 

La nivel local, autorităţile publice – judeţene, municipale, comunale – sunt 
responsabile pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice. Ei 
recepţionează apa de la Apele Române pentru a o distribui către consumatori. În 
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românia, sunt aproximativ 400 de operatori de servicii publice. Acestea se 
prezintă sub diferite forme organizatorice, între care amintim: 

- regii autonome, administrate de autorităţile publice; 
- companii comerciale, care funcţionează pe baza unui contract cu 

autorităţile publice. 
Reţelele de distribuţie a apei sunt considerate proprietate publică, ceea ce 

înseamnă că investiţiile în facilităţi şi reţele sunt plătite sau subvenţionate de către 
stat sau autorităţi locale. Întrucât bugetele locale, respectiv resursele susţinute din 
bugetul naţional s-au dovedit a fi insuficiente pentru refacerea, modernizarea, dar 
mai ales extinderea reţelei  de distribuire a apei, s-au luat măsuri pentru atragerea 
capitalului privat. În absenţa fondurilor private, nu ar fi fost suficiente resurse 
pentru menţinerea serviciilor şi, cu atât mai mult pentru asigurarea unui nivel 
calitativ adecvat. 

Atragerea capitalului privat s-a realizat prin două opţiuni organizatorice, 
reprezentate de: 

a. concesionare, arendare sau contracte similare (în care statul sau 
municipalitatea deţine majoritatea); 

b. transferarea proprietăţii unei companii prin vânzarea acţiunilor. 
Opţiunile pentru privatizare şi metodele organizatorice derivă dintr-un 

contract de servicii după cum urmează: 
- un contract de servicii: operaţiile de întreţinere sunt contractate de către o 

firmă privată; 
- un contract de administrare: administrarea şi operaţiile de întreţinere sunt 

transferate unui contractant privat, de obicei pentru 3-5 ani; 
- arendarea: un antreprenor arendează facilităţile de la autorităţile publice şi 

îşi asumă întregul risc, de obicei pe o perioadă de 5-10 ani; 
- contractul de construire-administrare-transfer: o companie privată sau un 

grup de companii finanţează, construiesc şi administrează noile facilităţi. 
Acest tip de contract poate fi prelungit; 

- concesionarea: unei companii private i se atribuie concesionarea 
facilităţilor şi, de asemenea, realizarea investiţiilor de capital (total sau 
parţial). La sfârşitul concesionării, toate drepturile sunt atribuite 
municipalităţii sau statului; 

- vânzarea: presupune transferul tuturor drepturilor către compania 
cumpărătoare, de obicei prin vânzarea pachetului majoritar de acţiuni de 
către autorităţile locale sau Guvern. 

Procesul privatizării serviciilor publice de gospodărire a apelor continuă. 
Principalele probleme care apar în acest proces sunt legate de: 

- absenţa parametrilor de măsurare a satisfacţiei consumatorilor; absenţa 
penalizărilor pentru neimplicarea în contract a parametrilor; 

- existenţa relaţiilor subiective şi ineficiente între autorităţile locale şi cei 
care administrează serviciile publice; 

- întârzierea sau chiar blocarea relaţiilor contractuale pe termen scurt; 
- competiţia neloială pe piaţa serviciilor publice 
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La acestea se adaugă şi o serie de probleme care apar în general odată cu 
derularea procesului de privatizare: tolerarea nepotismului politic, profesional sau 
de altă natură; lipsa de transparenţă; tolerarea conflictului de interese între mediul 
de afaceri şi funcţionarii publici; discriminare în negocierile cu cetăţenii, pentru a 
aminti numai câteva. 

În conformitate cu Legea 99/1999, privind metodologia de privatizare, toate 
companiile propuse pentru privatizare trebuie să pregătească un raport de evaluare 
a mediului în care se exprimă, cu aproximaţie, costul prevenirii poluării. 
Documentul devine parte a contractului cumpărătorului şi a obligaţiilor sale 
contractuale. Aceste documente sunt prevăzute ca o condiţie pentru obţinerea 
permisului de funcţionare. 

În practică, înfăptuirea dezideratelor de protecţie a mediului se va realiza în 
măsura în care vor fi depăşite situaţii sau stări de fapt în care nu se întrunesc 
condiţiile necesare pentru cointeresarea oamenilor de afaceri, a investitorilor, în 
protejarea resurselor şi a factorilor de mediu sau atunci când se materializează 
conflicte de interese cu organismele guvernamentale. Între acestea amintim: 

- Preţul pământului este, în general, scăzut şi se stabileşte o limită naturală 
a preţului de vânzare. Obligaţiile ecologice pot fi astfel sporită în funcţie 
de valoarea de piaţă a companiei; 

- Guvernul are nevoie urgentă de veniturile obţinute din vânzări şi, nu în 
ultimul rând, de investiţii reprezentând capital şi tehnologie de ultimă 
generaţie; 

- Companiile cumpărătoare sunt singurele care pot cere garanţii bancare. În 
cazul nerespectării condiţiilor, poate fi imputată o penalizare de 30% din 
obligaţiile cuprinse în acord; 

- Conform Ordonanţei Guvernului 88/1997 şi Legii 99/1999, 20% din 
veniturile aferente vânzărilor revin fondului de stat pentru efectuarea de 
analize suplimentare asupra poluării mediului. Aceste analize se pot 
realiza şi de către compania cumpărătoare, astfel că procentul a fost redus 
în 2001, la 10%, fapt care afectează serios capacitatea fondului de stat de 
a realiza propriile analize. 

Privatizarea înseamnă un pas important în dezvoltarea economiei româneşti 
postdecembriste. Implicaţiile sociale nu întotdeauna pozitive au pus adesea sub 
semnul întrebării legitimitatea acestui proces. Din punct de vedere al protecţiei 
mediului, în condiţiile în care cadrul reglementativ şi-a fixat repere clare 
referitoare la îndeplinirea unor exigenţe de mediu la nivel de agent economic, 
privatizarea o considerăm necesară, întrucât expunerea firmelor la competiţie va 
aduce, în primul rând, o raţionalizare a consumurilor. Mai mult decât atât, 
considerăm acest proces important şi în context internaţional, nivel la care în 
mediul de afaceri imaginea „verde” asigură un plus de competitivitate, astfel că şi 
firmele din România vor avea motivaţii economice, nu numai obligaţii faţă de 
legislaţie, să-şi sporească performanţele de mediu. 

Observaţii finale. Integrarea obiectivelor ecologice în politicile sectoriale 
este un proces nou, care înseamnă numeroase provocări, atât pentru autorităţile 
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publice, cât şi pentru mediul de afaceri în formare. Pe de altă parte, aderarea la 
României la Uniunea Europeană înseamnă accelerarea ritmului în protecţia 
mediului. Adoptarea directivelor europene de mediu impune standarde ridicate. În 
acest context, considerăm utile o serie de observaţii: 

- Formularea instrumentelor economice menite să contribuie la protecţia 
mediului trebuie să ţină cont şi de posibilităţile de aplicare, nu numai de 
obiectivele de mediu urmărite. Aceste instrumente trebuie să fie realiste, 
adaptate la situaţia specifică a României, chiar dacă obiectivele de mediu 
nu sunt atât de performante; 

- Ministerul Finanţelor şi Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 
trebuie să colaboreze în formularea instrumentelor necesare în 
implementarea politicii ecologice naţionale; 

- Agenţii economici industriali, responsabili de o mare parte din 
problemele ecologice, trebuie să se implice mai activ în protecţia 
mediului; 

Prin cele prezentate am acoperit două categorii de instrumente folosite în 
protecţia mediului: instrumente economice şi instrumente reglementative. În 
prezent, în România protecţia medului se realizează, cu deosebire, prin folosirea 
celei de-a doua categorii, dar pe măsură ce care privatizarea se va extinde şi va 
acoperi cât mai multe domenii de activitate cu impact major asupra mediului, 
ierarhia se poate schimba, în favoarea instrumentelor economice, instrumente 
bazate pe mecanismul pieţei. 
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