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Domeniu: Mediul înconjurător 

Cheltuielile pentru protecția mediului în anul 2021 
 

▪ În anul 2021, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de aproximativ             

16,9 miliarde lei1) reprezentând aproximativ 1,4% din PIB2). 

• La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul 

gestionării deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 77,3% din totalul 

cheltuielilor pe domeniul gestionării deşeurilor.  

• La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul 

gestionării apelor reziduale la administraţia publică, acestea reprezentând 74,8% din totalul 

investiţiilor pe domeniul gestionării apelor reziduale. 

 

Cheltuielile pentru protecţia mediului pe sectoare de activitate şi categorii de cheltuieli 

 în anul 2021 

 

Sectoare de activitate 
  

Total 
cheltuieli 

din care 

Investiţii 
Cheltuieli curente 

Transferuri 
interne externe 

Producători nespecializaţi 9.243.563 1.098.522 2.129.717 6.015.324 - 

Silvicultură, exploatare forestieră şi 
servicii anexe 

253.610 9.664 122.635 121.311 - 

Industria extractivă 963.787 140.056 577.070 246.661 - 

Industria prelucrătoare 1.465.194 272.870 471.045 721.279 - 

Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze şi apă 
caldă 

4.554.607 132.815 91.581 4.330.211 - 

Captarea, tratarea și distribuția apei 1.305.131 413.123 713.404 178.604 - 

Construcţii 322.922 12.988 56.528 253.406 - 

Transporturi 286.130 114.580 28.833 142.717 - 

Alte activități* 92.182 2.426 68.621 21.135  

Producători specializaţi 9.549.679 859.568 6.666.830 2.023.281 - 

Administraţie publică 8.239.633 2.156.432 1.784.729 2.112.070 2.186.402 

 

 

În anul 2021, la nivel naţional, investiţiile pentru protecţia mediului au reprezentat aproximativ 24,4% din 

totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului. 

La nivel naţional, investiţiile administraţiei publice au cea mai mare pondere în totalul investiţiilor pentru 

protecţia mediului (52,4%), fiind urmate de investiţiile producătorilor nespecializaţi (26,7%) şi de cele ale 

producătorilor specializaţi (20,9%). Producătorii nespecializați au înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru 

protecția mediului în sectorul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” 

(49,3%), în sectorul „industria prelucrătoare” (15,9%) și în sectorul „captarea, tratarea şi distribuţia apei” 

(14,1%).  

 
1) Cheltuielile la nivel naţional includ: investiţiile, cheltuielile curente interne (cheltuielile curente efectuate prin activităţi proprii de 
protecţia mediului) şi alte cheltuieli ale administraţiei publice (subvenţii acordate, transferuri), nefiind cuprinse cheltuielile curente externe  
(reprezentând în principal cheltuielile pentru cumpărarea de servicii de protecţia mediului de la terţi) 
2) PIB – 2021 date provizorii 

- mii lei  preţuri curente - 

 

Datele tabelului în format xlsx 

Informaţii 

suplimentare: 
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În anul 2021, cele mai mari investiții pentru protecția mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării 

apelor reziduale, cu o valoare de 2.274.294 mii lei prețuri curente. 
 
 

 

   
 

 

În anul 2021, cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului au fost înregistrate de domeniul gestionarea 

deșeurilor, cu o valoare de 9.059.787 mii lei prețuri curente, urmate de domeniul gestionarea apelor 

reziduale, cu 3.427.437 mii lei prețuri curente. 

Cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului s-au înregistrat la producătorii specializați pentru 

domeniul „gestionarea deșeurilor” cu 93,1% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 

77,3% din cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național pentru acest domeniu de mediu. Acestea 

sunt urmate de cheltuielile administrației publice pentru domeniul „gestionarea apelor reziduale” cu 29,8% 

din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 53,3% din cheltuielile pentru protecția 

mediului la nivel național pentru acest domeniu de mediu. 
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Datele graficului în format xlsx 

 *Investiții+cheltuieli curente interne+transferuri 

**Alte domenii de mediu = Reducerea zgomotului şi vibraţiilor + Protecţia împotriva radiaţiilor + Cercetare şi dezvoltare 
în domeniul mediului + Protecţia biodiversităţii şi a peisajului + Alte activităţi de mediu 
 

*Alte domenii de mediu = Reducerea zgomotului şi vibraţiilor + Protecţia împotriva radiaţiilor + Cercetare şi dezvoltare 

în domeniul mediului + Protecţia biodiversităţii şi a peisajului + Alte activităţi de mediu 

Datele graficului în format xlsx 

 

Structura investițiilor pentru protecția mediului pe domenii 
de mediu la nivel național în anul 2021 

 

Structura cheltuielilor pentru protecția mediului pe 
domenii de mediu la nivel național* în anul 2021 
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Informaţii suplimentare: 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate 

comunicatului pe homepage.  

 

Informaţii suplimentare se pot obţine din consultarea bazei de date statistice TEMPO online, 

www.insse.ro şi din publicaţia statistică „Cheltuielile pentru protecţia mediului, în anul 2021”, 

termen de apariţie 25 XI 2022. 

Datele sunt provizorii şi pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către 

furnizorii de date. 

 

Arhiva comunicatelor de presă: 

http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view  
 

Direcţia de Comunicare      

e-mail: biroupresa@insse.ro 

Tel: +4021 3181869 
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