
BACKGROUNDER  

 
PLASTICUL ESTE UN ASPECT DE MEDIU IMPORTANT LA ORA ACTUALĂ  
 

• În fiecare an, în Europa sunt generate 25 de milioane de tone de deșeuri de plastic. Un european 
generează în medie 31 de kg de deșeu de ambalaj plastic pe an.1Doar 30% din plastic este colectat pentru 
reciclare. 
 

• Un studiu Nielsen arată că producem mai mult plastic decât cântărește greutatea umanității2.  Greutatea 
umanității este 316 milioane tone, iar producția de plastic anuală globală este de 322 milioane tone.  
 

• Plasticul nereciclat se descompune în sute de ani. Dacă nu schimbăm modul în care plasticul este produs 
și folosit, în 2050 oceanele vor conține mai mult plastic decât pește.  
 
 

PLASTICUL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ POLUEAZA CEL MAI MULT  
 

• 80% din deșeurile marine sunt din plastic, iar peste 50% din ele sunt articole de plastic de unică folosință 
(Comisia Europeană). 
 

 
PUNGILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ  
 

• La nivel european, datele arată că aproximativ 100 bilioane de pungi de plastic sunt folosite într-un an 
în UE.3  
 

• Un european utilizează, în medie, 200 de pungi de unică folosință într-un an, care adesea ajung în natură. 
Din acestea, 90% sunt pungi subțiri de unică folosință.4 Din cele 200 de pungi, doar una ajunge să fie 
reciclată (în UE).5  
 

• 89% din pungile de unică folosință sunt utilizate doar o singură dată.4 În medie, o pungă de unică folosință 
e utilizată timp de numai 12 minute și apoi aruncată6.   
 

• Ultimele date disponibile în România (din 2010) arată că într-un an au fost folosite 60 de milioane7 de 
pungi de plastic de unică folosință. 
 
 

DE CE SUNT PUNGILE SUBȚIRI DE PLASTIC O PROBLEMĂ MAI MARE DECÂT PUNGILE NORMALE 
 

• Pungile subțiri, cu grosime sub 50 de microni, care reprezintă majoritatea pungilor folosite în UE - sunt 
mult mai rar reutilizate decât cele mai groase. În consecință, din cauză că sunt subțiri, ele devin deșeu 
mult mai repede și, de aceea, prin frecvența cu care ajung în natură, au un impact mai mare asupra 
mediului.  

 
1 https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf  
2 Sursa: Earth Day Network, citat de Nielsen, iunie 2019 - EVOLVING SUSTAINABILITY 
3Changing the Way we Use Plastics - Factsheet, Comisia Europeană, 2018, disponibil aici https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-
factsheet.pdf, ultima accesare la 30.09.2019   
4 Deputații vor să combată utilizarea nerațională a pungilor de plastic – Comunicat de presă, Parlamentul European, 2015 - 
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20150424IPR45708/deputatii-vor-sa-combata-utilizarea-nerationala-a-pungilor-de-plastic ultima 
accesare la 30.09.2019   
5 https://conservingnow.com/plastic-bag-consumption-facts/  
6 https://conservingnow.com/plastic-bag-consumption-facts/  
7 http://www.acrplus.org/images/project/Pre-waste/Best_Practices/Pre_waste_94_RO_Ecotax_on_plastic_bags_23_11_2011_1.pdf  
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