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reprezentată de: deşeuri alimentare şi de grădina, deşeuri de hârtie şi carton, textile, lemn, 
precum şi alte deşeuri biodegradabile conţinute în deşeurile colectate. 

 

Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale 

Pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale este 
necesar să se cunoască ponderea acestora în deşeurile municipale la nivel de judeţ.  

Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale trebuie determinată pe bază de 
măsurători, defalcat pe tipuri de deşeuri. Pentru a putea stabili măsuri adecvate de gestionare a 
deşeurilor biodegradabile municipale, se recomandă să se evidenţieze atât ponderea deşeurilor 
alimentare şi de grădină, cât şi a deşeurilor de hârtie, carton, lemn şi textile din deşeurile 
menajere. La momentul elaborării PJGD Galaţi nu au fost disponibile astfel de date, însă 
începând cu anul 2008 va fi necesară determinarea ponderii deşeurilor biodegradabile în 
deşeurile municipale prin măsurători. 

Pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale s-au utilizat 
ponderile existente în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud – Est 
elaborat în anul 2006. 

 

Tabel nr. 4-7 Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale 
 Ponderea deşeurilor biodegradabile 

în deşeurile municipale (%) 

Deşeuri menajere şi Deşeuri generate şi necolectate  

Urban 50 

deşeuri alimentare şi de grădină 35 

hârtie+carton, lemn, textile 15 

Rural 65 

deşeuri alimentare şi de grădină 61 

hârtie+carton, lemn, textile 4 

Deşeuri asimilabile din comerţ, industrie, instituţii 
(colectate în amestec şi separat) 

45 

Deşeuri din grădini şi parcuri 80 

Deşeuri din pieţe 85 

Deşeuri stradale 15 

 

Prognoza generării deşeurilor biodegradabile municipale 

Cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale au fost calculate pe baza prognozei de 
generare a deşeurilor municipale şi ţinând seama de ponderea deşeurilor biodegradabile în 
deşeurile municipale. 
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Tabel nr. 4-8 Prognoza de generare a deşeurilor biodegradabile municipale 

Cantitate de deşeuri (tone)  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total deşeuri 
biodegradabile din 
deşeuri municipale , 
din care: 

116.633 117.179 117.532 118.097 118.665 119.237 119.813 120.393 120.977 

Deşeuri biodegradabile 
din deşeurile menajere 
colectate în amestec de 
la populaţie:  

55.688 57.746 58.253 65.849 79.081 80.657 82.253 83.870 85.509 

Urban 55.601 57.658 57.671 58.063 58.166 58.269 58.372 58.476 58.579 
deşeuri alimentare 

şi de grădina 38.921 40.360 40.370 40.644 40.716 40.788 40.861 40.933 41.006 

hârtie+carton, 
lemn, textile 16.680 17.297 17.301 17.419 17.450 17.481 17.512 17.543 17.574 

Rural 87 88 582 7.785 20.915 22.387 23.880 25.394 26.930 
deşeuri alimentare 

şi de grădina 82 83 546 7.306 19.628 21.010 22.411 23.832 25.272 

hârtie+carton, 
lemn, textile 5 5 36 479 1.287 1.378 1.470 1.563 1.657 

Deşeuri biodegradabile 
din deşeurile 
asimilabile din comerţ, 
industrie, instituţii  

27.860 28.082 28.307 28.533 28.762 28.992 29.224 29.458 29.693 

Deşeuri biodegradabile 
din deşeurile din 
grădini şi parcuri 

112 113 114 115 116 117 117 118 119 

Deşeuri biodegradabile 
din deşeurile din pieţe 

2.134 2.151 2.168 2.185 2.203 2.220 2.238 2.256 2.274 

Deşeuri biodegradabile 
din deşeurile stradale 3.173 3.198 3.223 3.249 3.275 3.301 3.328 3.354 3.381 

Deşeuri biodegradabile 
din deşeurile menajere 
generate şi necolectate 

27.667 25.889 25.467 18.166 5.229 3.951 2.653 1.337 0 

Urban 2.354 415 290 0 0 0 0 0 0 
deşeuri alimentare 

şi de grădina 1.648 291 203 0 0 0 0 0 0 

hârtie+carton, 
lemn, textile 706 125 87 0 0 0 0 0 0 

Rural 25.313 25.474 25.177 18.166 5.229 3.951 2.653 1.337 0 
deşeuri alimentare 

şi de grădina 
23.755 23.906 23.628 17.048 4.907 3.708 2.490 1.254 0 

hârtie+carton, 
lemn, textile 1.558 1.568 1.549 1.118 322 243 163 82 0 
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4.4 PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DEŞEURILOR DE AMBALAJE 

Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje se realizează pe baza variaţiei anuale a 
cantităţii de deşeuri de ambalaje generate şi ţinând seama de: 

• Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare; 

• Structura deşeurilor de ambalaje; 

• Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie. 

 

Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare 

Deşeurile de ambalaje (cod 15.01 din Lista europeană a deşeurilor) pot proveni atât de la 
populaţie, regăsindu-se în deşeurile menajere, precum şi din activităţile industriale, comerciale 
şi de la instituţii. Ponderea în funcţie de provenienţă se determină pe baza informaţiilor din 
baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de specificul judeţului.  

Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor 
statistice ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată de cea a României, la 
nivelul anului 2006 s-a estimat că 60 % din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la 
populaţie şi 40 % de la industrie, comerţ şi instituţii. 

Astfel, conform Metodologiei, ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare 
(%) la momentul elaborării PJGD se estimează a fi de:  

• 40% pentru industrie, comerţ, instituţii; 

• 60% pentru populaţie. 

 

Structura deşeurilor de ambalaje 

Structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje generate se consideră a fi aceeaşi cu 
structura pe tip de material a ambalajelor introduse pe piaţă. 

Conform informaţiilor existente în baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, 
gestionată de ANPM, structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje în anul 2005 a fost 
următoarea: 

• Hârtie şi carton: 23,6 %; 

• Plastic: 29 %; 

• Sticlă: 21,8 %; 

• Metale: 9 %; 
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• Lemn: 12 %; 

• Altele: 4,6 %. 

Deoarece nu au fost disponibile prognoze privind modificările viitoare în structura deşeurilor 
de ambalaje, aceasta a fost considerată ca fiind constantă pentru întreaga perioadă de 
prognoză. 

Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie pe tip de material se determină pe baza 
compoziţiei deşeurilor menajere la nivelul judeţului. Compoziţia deşeurilor menajere trebuie să 
reflecte ponderea materialelor de deşeuri de ambalaje în deşeurile menajere. Se recomandă ca 
această compoziţie să fie determinată din măsurători. 

Deoarece la nivelul judeţului Galaţi nu au fost disponibile astfel de date, pentru structura pe 
tip de material a deşeurilor de ambalaje de la populaţie s-au utilizat datele din PRGD Regiunea 
2 Sud – Est elaborat în anul 2006, conform indicaţiilor Metodologiei. 

Începând cu anul 2008 este necesară determinarea compoziţiei deşeurilor de ambalaje din 
deşeurile menajere prin măsurători. 

 

Tabel nr. 4-9 Structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje de la populaţie 

   
Ponderea materialelor de deşeuri 
de ambalaje în deşeurile menajere 

(%) 

Structura deşeurilor de ambalaje ce 
se regăsesc în deşeurile menajere 

(%) 
Hârtie şi carton 3,2 22,10 
Plastic 7,1 48,52 
Sticlă 3,0 20,49 
Metale 1,3 8,89 
Lemn 0 0,00 
Total 14,6 100,00 

Sursa: ARAM, pe baza studiilor efectuate de ICIM 

 

Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate 

Prognoza privind cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate se calculează în funcţie de 
variaţia anuală a cantităţii stabilită: 

1. 10% pentru 2006; 

2. 7 % pentru 2007 - 2009; 

3. 5% pentru 2010-2013. 

Aceşti indicatori de creştere au fost stabiliţi de reprezentanţii MMDD, ANPM şi ARAM pe 
baza creşterii indicatorilor de comerţ cu amănuntul şi a raportărilor privind ambalajele şi 
deşeurilor de ambalaje. 
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Tabel nr. 4-10 Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje 

creştere 10 %/an creştere 7 %/an creştere 5 %/an Judeţ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Galaţi 31.613 34.774 37.209 39.813 42.600 44.730 46.967 49.315 51.781 

 

Cantităţile de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate a se genera se calculează din 
cantitatea totală prognozată, în funcţie de structura deşeurilor de ambalaje. 

 

Tabel nr. 4-11 Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje pe tip de material 

Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone)  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 31.613 34.774 37.209 39.813 42.600 44.730 46.967 49.315 51.781 
Hârtie şi carton 7.461 8.207 8.781 9.396 10.054 10.556 11.084 11.638 12.220 
Plastic 9.484 10.432 11.163 11.944 12.780 13.419 14.090 14.794 15.534 
Sticlă 6.892 7.581 8.111 8.679 9.287 9.751 10.239 10.751 11.288 
Metale 2.845 3.130 3.349 3.583 3.834 4.026 4.227 4.438 4.660 
Lemn 3.794 4.173 4.465 4.778 5.112 5.368 5.636 5.918 6.214 

 

Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate de la populaţie 

În vederea stabilirii măsurilor de implementare este necesar să se cunoască cantităţile de 
deşeuri de ambalaje în funcţie de sursele de generare (deşeuri de ambalaje provenite de la 
populaţie şi deşeuri de ambalaje provenite din comerţ, industrie şi instituţii). 

Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera de la populaţie se calculează în 
funcţie de cantitatea totală de ambalaje prognozate a se genera şi ponderea deşeurilor de 
ambalaje de la populaţie din cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate. 

Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor 
statistice ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată de cea a României, 60 
% din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de la industrie, comerţ 
şi instituţii.  

În anul 2003 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului  - ICIM 
Bucureşti a realizat la solicitarea Asociaţiei Române de Ambalaje şi Mediu un studiu privind 
ponderea deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere (date sintetizate în tabelul nr. 4-9). 
Cunoscând ponderea materialelor de deşeuri de ambalaje în total deşeuri menajere se 
determină structura deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere 

Cantităţile de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate a se genera de la populaţie se 
calculează din cantitatea totală generată de populaţie, în funcţie de structura deşeurilor de 
ambalaje de la populaţie. 
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Tabel nr. 4-12 Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje de la populaţie 

Cantitate de deşeuri de ambalaje de la populaţie (tone) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 18.968 20.865 22.325 23.888 25.560 26.838 28.180 29.589 31.068 
Hârtie şi carton 4.192 4.611 4.934 5.279 5.649 5.931 6.228 6.539 6.866 
Plastic 9.203 10.123 10.832 11.590 12.402 13.022 13.673 14.357 15.074 
Sticlă 3.887 4.275 4.574 4.895 5.237 5.499 5.774 6.063 6.366 
Metale 1.686 1.855 1.985 2.124 2.272 2.386 2.505 2.630 2.762 
Lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pe baza prognozei populaţiei se determină indicatorii de generare a deşeurilor de ambalaje la 
populaţie. 

 

Tabel nr. 4-13 Indicatori de generare deşeuri de ambalaje de la populaţie 

Indicator de generare deşeuri de ambalaje de la populaţi (kg/locuitor x an) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 31 34 36 39 42 44 47 49 52 
HC 7 7 8 9 9 10 10 11 11 
Plastic 15 16 18 19 20 21 23 24 25 
Sticlă 6 7 7 8 9 9 10 10 11 
Metale 3 3 3 3 4 4 4 4 5 
Lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generată din industrie, comerţ şi 
instituţii 

Cantităţile pe tip de material de deşeuri de ambalaje prognozate a se genera din industrie, 
comerţ şi instituţii se calculează prin diferenţa dintre cantităţile totale de deşeuri de ambalaje 
prognozate a se genera şi cantităţile de ambalaje prognozate a se genera de la populaţie. 

 

Tabel nr. 4-14 Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje din industrie, comerţ şi 
instituţii 

Cantitate de deşeuri de ambalaje din industrie, comerţ, instituţii (tone)  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 12.645 12.658 13.544 14.492 15.506 16.282 17.096 17.951 18.848 
Hârtie şi carton 3.269 3.596 3.847 4.117 4.405 4.625 4.856 5.099 5.354 
Plastic 281 309 330 354 378 397 417 438 460 
Sticlă 3.005 3.306 3.537 3.785 4.050 4.252 4.465 4.688 4.922 
Metale 1.159 1.275 1.364 1.460 1.562 1.640 1.722 1.808 1.898 
Lemn 3.794 4.173 4.465 4.778 5.112 5.368 5.636 5.918 6.214 
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4.5 CUANTIFICAREA ŢINTELOR PRIVIND DEŞEURILE BIODEGRADABILE 

MUNICIPALE ŞI DEŞEURILE DE AMBALAJE 

4.5.1 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 

Directiva 1999/31/EC şi HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor prevăd următoarele 
ţinte privind deşeurile biodegradabile municipale: 

a) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea 
totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 
2001; 

b) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea 
totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 
2001; 

c) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea 
totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 16 iulie 
2001. 

Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor prevede ca statele membre care în anul 
1995 ori un an anterior pentru care există date standardizate EUROSTAT au depozitat mai 
mult de 80 % din cantitatea colectată de deşeuri municipale pot amâna atingerea ţintelor 
menţionate mai sus cu o perioadă care nu trebuie să depăşească patru ani. 

În Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor se 
menţionează că România nu solicită perioadă de tranziţie pentru îndeplinirea ţintelor de 
reducere a deşeurilor biodegradabile municipale depozitate. Pentru îndeplinirea ţintelor 
prevăzute la art. 5(2) lit. a şi b din Directivă, România va aplica prevederile parag. 3 al art. 5(2) 
privind posibilitatea amânării realizării ţintelor prin acordarea unor perioade de graţie de 4 ani, 
până la 16 iulie 2010 şi respectiv până la 16 iulie 2013. Cea de-a treia ţintă va fi atins la 
termenul prevăzut în Directivă, respectiv 16 iulie 2016. 

Astfel, ţintele naţionale privind deşeurile biodegradabile municipale sunt următoarele: 

• 16 iulie 2010 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75 % din cantitatea totală 
(exprimată gravimetric), produsă în anul 1995; 

• 16 iulie 2013 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50 % din cantitatea totală 
(exprimată gravimetric), produsă în anul 1995; 

• 16 iulie 2016 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35 % din cantitatea totală 
(exprimată gravimetric), produsă în anul 1995. 

Conform Planului de implementare a Directivei privind depozitarea deşeurilor, cantitatea 
totală de deşeuri biodegradabile generată în România în anul 1995 a fost de 4,8 milioane tone. 

Deoarece la nivel regional şi judeţean nu se cunoaşte cantitatea de deşeuri biodegradabile 
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municipale generate în anul 1995, aceasta a fost calculată pe baza populaţiei la nivel naţional şi 
judeţean din anul 1995. 

Astfel, cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale generate în judeţul Galaţi în anul 1995 a 
fost de 136.083 t. 

Cuantificarea ţintelor care reprezintă cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale 
care poate fi depozitată este realizează pe baza cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale 
generate în anul 1995 la nivelul judeţului. De asemenea, cantitatea de deşeuri biodegradabile 
municipale ce trebuie redusă la depozitare este deosebit de importantă, pe baza acesteia 
determinându-se capacităţile instalaţiilor necesare a se realiza. 

În tabelul de mai jos se prezintă cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile 
municipale, conform celor prezentate anterior. 

 

Tabel nr. 4-15 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 

 2010 2013 

Cantitate generată de deşeuri biodegradabile municipale (tone) 119.237 120.977 

Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care 
poate fi depozitată (tone) 102.062 68.041 

Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie 
redusă de la depozitare (tone) 17.175 52.936 

 

4.5.2 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje 

România a obţinut derogare de la prevederile articolului 6 alin. (1) al Directivei 94/62/CE 
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/EC, cu excepţia 
ţintelor de reciclare pentru hârtie şi carton şi metale. 

Tratatul de aderare a României prevede următoarele: 

• România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalaţiile 
de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2011 în conformitate 
cu următoarele obiective intermediare: 32% din masă la 31 decembrie 2006, 34% în anul 
2007, 40% în anul 2008, 45% în anul 2009 şi 48% în anul 2010. 

• România este obligată să atingă obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalaţiile 
de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2013 în conformitate 
cu următoarele obiective intermediare: 53% din masă în anul 2011 şi 57% în anul 2012. 

• România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului la 31 decembrie 2011 în 
conformitate cu următoarele obiective intermediare: 8% din masă la 31 decembrie 2006, 
10% în anul 2007, 11% în anul 2008, 12% în anul 2009 şi 14% în anul 2010. 
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• România este obligată să atingă obiectivul global de reciclare la 31 decembrie 2013 în 
conformitate cu următoarele obiective intermediare: 26% din masă la 31 decembrie 2006, 
28% în anul 2007, 33% în anul 2008, 38% în anul 2009, 42% în anul 2010, 46% în anul 
2011 şi 50% în anul 2012. 

• România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a sticlei la 31 decembrie 2013, în 
conformitate cu următoarele obiective intermediare: 21% din masă la 31 decembrie 2006, 
22% în anul 2007, 32% în anul 2008, 38% în anul 2009, 44% în anul 2010, 48% în anul 
2011 şi 54% în anul 2012. 

• România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului, luând în considerare 
exclusiv materialul reciclat sub formă de plastic, la 31 decembrie 2013, în conformitate cu 
următoarele obiective intermediare: 16% din masă în anul 2011 şi 18% în anul 2012. 

• România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a lemnului la 31 decembrie 2011, în 
conformitate cu următoarele obiective intermediare: 4% din masă la 31 decembrie 2006, 
5% în anul 2007, 7% în anul 2008, 9% în anul 2009 şi 12% în anul 2010. 

Pentru obiectivul de reciclare a deşeurilor de hârtie şi carton şi metale România nu a solicitat 
perioadă de tranziţie, urmând să atingă aceste obiective la termenele stabilite de directivă, şi 
anume: 

• la 31 decembrie 2008 - reciclare hârtie şi carton 60 %; 

• la 31 decembrie 2008 - reciclare metale 50 %. 

Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje 
generate în anul respectiv şi se împart în trei categorii: 

• Ţinte de reciclare pentru fiecare tip de material de ambalaj; 

• Ţinte globale de reciclare; 

• Ţinte globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de 
energie. 

Ţintele de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje stabilite la nivelul judeţului Galaţi  
sunt egale cu ţintele stabilite prin Tratatul de aderare a României, respectiv prin legislaţie. 

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele privind reciclarea şi valorificarea sau incinerarea 
în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie conform tratatului de aderare a României. 

 

Tabel nr. 4-16 Ţinte de reciclare/valorificare privind deşeurile de ambalaje 

Ţinte de reciclare/valorificare (%) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hârtie şi carton 53,8 55,7 60 60 60 60 60 60 
Plastic 8 10 11 12 14 16 18 22,5 
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Ţinte de reciclare/valorificare (%) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sticlă 21 22 32 38 44 48 54 60 
Metale 37,8 39,2 50 50 50 50 50 50 
Lemn 4 5 7 9 12 15 15 15 
Total reciclare 26 28 33 38 42 46 50 55 
Total valorificare 32 34 40 45 48 53 57 60 

 

În HG nr. 621/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind gestionarea ambalajelor, 
reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje sunt definite astfel: 

• „reciclarea deşeurilor de ambalaje reprezintă operaţiunea de reprelucrare într-un proces de 
producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte 
scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie”; 

• „valorificarea reprezintă orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută în 
anexa nr. II B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 426/2001cu modificările şi completările ulterioare”. 

Astfel, valorificarea include atât reciclarea, cât şi valorificarea energetică. 

Cuantificarea ţintelor privind ambalajele se calculează pe baza prognozei de generare a 
deşeurilor de ambalaje şi a ţintelor de reciclare/valorificare. 

 

Tabel nr. 4-17 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje, total şi pe tip de material 

Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hârtie şi carton 4.415 4.891 5.638 6.032 6.334 6.650 6.983 7.332 
Plastic 835 1.116 1.314 1.534 1.879 2.254 2.663 3.495 
Sticlă 1.592 1.785 2.777 3.529 4.291 4.915 5.805 6.773 
Metale 1.183 1.313 1.792 1.917 2.013 2.113 2.219 2.330 
Lemn 167 223 334 460 644 845 888 932 
Total reciclare 9.041 10.418 13.138 16.188 18.787 21.605 24.657 28.479 
Total valorificare 11.128 12.651 15.925 19.170 21.470 24.892 28.109 31.068 

 

Observaţie: Cantitatea care reprezintă cuantificarea ţintei de reciclare globală este inclusă în 
cantitatea care reprezintă cuantificarea ţintei de valorificare sau incinerare în incineratoare cu 
recuperare de energie. 
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5 
5. FLUXURI SPECIFICE DE DEŞEURI 
(SITUAŢIE EXISTENTĂ, METODE 
DE GESTIONARE) 

 

 

5.1 DEŞEURI PERICULOASE DIN DEŞEURILE MUNICIPALE 

Tipurile de deşeuri periculoase din deşeurile municipale şi codul aferent acestora, conform 
Listei europene a deşeurilor, ce fac obiectul PJGD sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabel nr. 5-1 Tipuri de deşeuri periculoase din deşeurile municipale 

Cod deşeu 
(cf. HG nr. 856/2005) Tip deşeu 

20 01 13* Solvenţi 
20 01 14* Acizi 
20 01 15* Alcali 
20 01 17* Fotochimice 
20 01 19* Pesticide 
20 01 21* Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur 
20 01 23* Echipamente scoase din funcţiune, care conţin clorofluorcarburi 
20 01 26* Uleiuri şi grăsimi, altele decât cele menţionate în 20 01 25 
20 01 27* Vopseluri, cerneluri, adezivi şi răşini care conţin substanţe periculoase 
20 01 29* Detergenţi care conţin substanţe periculoase 
20 01 31* Medicamente citotoxice şi citostatice 
20 01 33* Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 

20 01 35* Echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune, altele decât cele 
menţionate la 20 01 21 şi 20 01 23, conţinând componente periculoase 

20 01 37* Lemn conţinând substanţe periculoase 

 

Categoriile 20 01 21*, 20 01 23* şi 20 01 35* reprezintă deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice şi sunt tratate în secţiunea 5.2. 

 

Colectarea deşeurilor municipale periculoase 

În prezent, la nivelul judeţului Galaţi deşeurile periculoase, ca parte din deşeurile menajere şi 
deşeuri asimilabile deşeurilor menajere, nu sunt colectate separat. Aceste deşeuri pot 
îngreuna procesul de descompunere în depozitele de deşeuri, precum şi tratarea levigatului şi, 
în final, pot polua apa freatică. 
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Pentru colectarea deşeurilor periculoase de la gospodării există mai multe opţiuni. Aceasta 
poate fi organizată prin colectarea mobilă, cu ajutorul unor maşini speciale, care vor circula 
conform unui program stabilit, prin intermediul unor puncte de colectare sau prin sisteme de 
returnare, organizate de distribuitori sau producători. Condiţia pentru toate sistemele o 
constituie existenţa instalaţiilor de tratare şi eliminare. În tabelul următor sunt prezentate 
principalele opţiuni de colectare. 

 

Tabel nr. 5-2 Principalele opţiuni de colectare a deşeurilor periculoase produse în gospodării 

Opţiune Comentariu Estimare 

1. Colectare 
prin unităţile 

mobile 

Acest sistem este des întâlnit pentru că este foarte bine acceptat de 
locuitori. La fiecare aproximativ trei luni, un vehicul special pentru 
colectarea deşeuri periculoase vine la un punct de colectare bine stabilit 
sau într-un loc special, unde, aproximativ 2 sau 3 ore, va colecta deşeurile 
periculoase aduse de locuitorii care stau în apropiere. 
 
De obicei, la un punct de colectare sunt conectate aproximativ 4 000 până 
la 5 000 de persoane. Maşina de colectare poate deservi până la 700 000 
de persoane, cu o frecvenţă de colectare de 3 luni. Colectarea deşeurilor 
periculoase este gratuită pentru clienţi, dacă întreaga cantitate predată nu 
depăşeşte 20 kg/predare. Costurile pentru acest sistem sunt incluse în 
taxa pentru colectarea deşeurilor cotidiene. 
 
Sistemul necesită un personal foarte bine pregătit pentru a asigura 
colectarea adecvată a diferitelor tipuri de deşeuri periculoase. 
 
Se estimează că prin intermediul acestui sistem se vor colecta aproximativ 
35-40% din deşeurile periculoase provenite din gospodării. 

Colectarea deşeurilor 
periculoase provenite 
din gospodării prin 
unităţile mobile 

2. Colectare 
directă de la 
gospodării 

Deşeurile periculoase sunt colectate de la gospodării după ce s-a stabilit o 
dată prin telefon. 
 
Pentru cantităţile mici de deşeuri periculoase predate de o singură 
gospodărie, opţiunea este foarte costisitoare. 
 
Pentru că această opţiune nu este foarte întâlnită, nu sunt disponibile date 
privind procentul de colectare. 

Această opţiune nu 
este recomandată 

datorită costurilor prea 
mari. 

3. Punctele de 
colectare a 
deşeurilor 
periculoase 

Punctele oficiale de colectare a materialelor reciclabile pot fi extinse şi 
pentru colectarea deşeurilor periculoase din gospodării şi din sectorul 
comercial. Un avantaj al sistemului îl constituie durata permanentă de 
funcţionare. 
 
Comparativ cu cantităţile mici de deşeuri periculoase din gospodării, care 
de obicei, sunt aduse la aceste puncte de colectare, costurile privind 
personalul sunt mari. Însă, este nevoie de personal calificat pentru 
clasificarea şi pre-sortarea deşeurilor periculoase. Din acest motiv, 
numărul punctelor de colectare, care sunt pregătite să primească deşeuri 
periculoase de la gospodării, ar trebui limitate şi poziţionate atent, în 
raport cu structura aşezărilor. 

Se recomandă una sau 
două locaţii în oraşele 
reşedinţă de judeţ în 

combinaţie cu punctele 
de colectare pentru 

reciclare şi în judeţe în 
cooperare cu 

depozitele de deşeuri. 
Pot fi colectate toate 
tipurile de deşeuri 

periculoase. 
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Opţiune Comentariu Estimare 

4. Containere 
pentru 

colectarea pe 
categorii a 
deşeurilor 
periculoase 

Instalarea containerelor pentru colectarea deşeurilor periculoase pe 
categorii în spaţii nesupravegheate este riscantă. Din experienţa acumulată 
până acum, containerele de colectare nesupravegheate pentru uleiuri 
uzate, medicamente expirate, baterii şi baterii de maşină, nu au avut 
succes în Europa Centrală. Vandalismul şi folosirea neadecvată au fost 
cauzele principale pentru aceasta. 
 
Din acest motiv containerele de colectare trebuie să fie protejate. Acest 
lucru se poate realiza prin amplasarea lor la magazinele care 
comercializează aceste produse, companii specializate (vezi opţiunea 5) 
sau la punctele de colectare (vezi opţiunea 3). 

Aceasta reprezintă o 
soluţie numai în 
combinaţie cu 

opţiunile 3 sau 5. 

5. Colectarea 
prin magazine 
sau companii 
specializate 

Acest sistem funcţionează foarte bine pentru colectarea bateriilor de 
maşină folosite şi a uleiurilor uzate, în colaborare cu magazinele care sunt 
răspunzătoare pentru colectarea acestor articole. 
 
După testarea mai multor variante în mai multe ţări, este aprobată 
colectarea bateriilor şi a uleiurilor uzate de către ateliere şi magazine 
specializate. 

Aceasta reprezintă o 
soluţie recomandată 
pentru colectarea 
medicamentelor 

expirate, a uleiurilor 
uzate, a bateriilor de 
maşină şi a bateriilor. 

 

Toate componentele organice trebuie incinerate la temperaturi mari. Componentele minerale 
trebuie demobilizate, ceea ce înseamnă încorporarea într-o mixtură de ciment. Acestea vor fi 
eliminate sub formă de blocuri de ciment. 

Baterii, acumulatori şi uleiuri uzate. Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de 
magneziu şi zinc-carbon. Aceste baterii conţin o cantitate mare de mercur, care duc la costuri 
ridicate fiind reciclate în instalaţiile de topire a metalelor neferoase. 

Se recomandă organizarea activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial. De 
asemenea, trebuie susţinute activităţile de reducere a conţinutului de mercur. 

Colectarea bateriilor auto se realizează în principal prin sistemul depozit.  

Uleiurile uzate sunt colectate prin intermediul atelierelor şi a staţiilor de carburanţi. 

Medicamente expirate. Medicamentele care au depăşit termenul de garanţie nu sunt cu mult 
mai periculoase decât cele încă în termen. Din acest motiv medicamentele expirate ar trebui 
colectate de farmacii, ceea ce reprezintă o practică obişnuită la nivel european. 

Medicamentele expirate pot fi eliminate prin incinerare/co-incinerare sau prin depozitare în 
depozitele de deşeuri periculoase. 

 

Cantităţi generate 

La momentul elaborării PJGD, deşeurile periculoase din deşeurile municipale nu sunt colectate 
separat, prin urmare nu se cunoaşte cantitatea generată. Estimarea cantităţii generate se poate 
realiza pe bază de indicatori statistici de generare din alte ţări europene, şi anume: 
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• 2,5 kg/persoană x an în mediul urban; 

• 1,5 kg/persoană x an în mediul rural. 

 

Tabel nr. 5-3 Estimarea cantităţilor de deşeuri menajere periculoase generate 

Populaţia judeţului 
(nr. locuitori) 

Cantitate de deşeuri menajere 
periculoase generată (tone) 

 Indicator de 
generare  

(kg/loc x an) 2005 2006 2005 2006 
Urban 2,5 352.847 350.759 882,1 876,9 
Rural 1,5 267.653 267.220 401,5 400,8 
Total judeţ - 620.500 617.979 1.283,6 1.277,7 

 

În ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor periculoase municipale, la început eficienţa 
acesteia va fi destul de scăzută şi va creşte doar prin educaţie continuă. Sunt necesare campanii 
prelungite de conştientizare a publicului în legătură cu riscurile. 

 

Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 

Conform prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au ca obligaţie să asigure 
„colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, 
inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare”. De asemenea trebuie să asigure „spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi 
funcţionalitatea acestora”. 

În prezent la nivelul judeţului Galaţi nu există posibilităţi de tratare şi eliminare a deşeurilor 
periculoase municipale. 

La nivelul Regiunii există în judeţul Constanţa un incinerator pentru deşeuri periculoase, 
inclusiv rezultate din activităţi medicale (“Sistem de incinerare ecologică prevăzut cu instalaţie 
de răcire şi tratare a gazelor” aparţinând SC ECO FIRE SISTEMS SRL, realizat cu finanţare 
din Fondul pentru mediu, amplasat pe platforma SC ROMPETROL RAFINARE SA, 
capacitate finală 10.000 tone/an (în prima etapă capacitatea va fi de 6.000 tone/an)) şi o 
instalaţie de co-incineare (fabrica de ciment Lafarge Medgidia ce face parte din grupul Lafarge 
Group). 

 

 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi  
 

EPC Consultanţă de mediu Pagina 105 din 186 
 

5.2 DEŞEURI DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE  

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
care fac obiectul PJGD. 

 

Tabel nr. 5-4 Tipuri de DEEE ce fac obiectul PJGD 

Cod deşeu 
(conform HG nr. 856/2002) Tip deşeu 

20 01 21* Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur 

20 01 23* Echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) 

20 01 35* 
Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele 
specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi 
periculoşi 

20 01 36 Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele 
specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 

 

Prevederi legislative 

Obiectivele Directivei nr. 2002/96/EC privind deşeurile din echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) sunt: 

• prevenirea apariţiei deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi reutilizarea, 
reciclarea şi alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deşeuri pentru a reduce în cea 
mai mare măsură cantitatea de deşeuri eliminate; 

• îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al 
echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi în mod 
special a agenţilor economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice 
sşi electronice. 

Echipamentele electrice şi electronice (EEE) sunt echipamentele care funcţionează pe bază de 
curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de 
măsurare a acestor câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A din HG 
448/19.05.2005 şi destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1000 volţi curent 
alternativ şi 1500 volţi curent continuu.  

DEEE sunt acele echipamente electrice şi electronice care constitue deşeuri conform OUG 
nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificări şi completările ulterioare, inclusiv toate 
componenetele, ansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în 
momentul în care acestea devin deşeuri. 

Directiva prevede măsuri ce au ca scop: 
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• crearea de sisteme care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor finali să predea deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice (DEEE) gratuit către punctele de colectare; 

• asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice  a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de acelasi tip şi în aceeaşi cantitate cu 
echipamentul/echipamentele furnizate; 

• asigurarea unei rate a colectării selective de cel puţin 4 kg/loc x an de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice din gospodăriile populaţiei; 

• asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării a punctelor de colectare 
necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei; 

• atingerea unor obiective de valorificare de 80% din greutatea medie pe echipament şi de 
75% valorificare materiala pentru: aparate de uz casnic de mari dimensiuni, distribuitoare 
automate; 

• Atingerea unor obiective de valorificare de 75% din greutatea medie pe echipament şi de 
65% valorificare materială pentru: echipamente informatice şi de telecomunicaţii, 
echipamente de larg consum; 

• Atingerea unor obiective de valorificare de 70% din greutatea medie pe echipament şi de 
50% valorificare materială pentru: aparate de uz casnic de mici dimensiuni, echipamente de 
iluminat, unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari 
dimensiuni), jucării, echipamente sportive şi de agrement, instrumente de supraveghere şi 
control; 

• Pentru lămpile cu descărcare în gaz, rata valorificării materiale va fi de 80% din greutate. 

 

Conform legislaţiei naţionale în vigoare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a nu arunca 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice alături de deşeurile menajere şi de a le preda 
distribuitorilor în cazul achiziţionării unui produs de acelaşi tip (schimb 1 la 1) sau de a preda 
DEEE către punctele de colectare organizate de autorităţile locale (cf. prevederilor HG 
448/2005, art. 5 alin. 2) şi alin. 6)). 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a colecta separat DEEE de la 
gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru 
înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora (HG 448/2005 art. 5 alin. 1).  

În aceste spaţii, producătorii trebuie să asigure înfiinţarea a cel puţin: un punct de colectare în 
fiecare judeţ, un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori, un punct de 
colectare în fiecare oraş cu peste 20.000 de locuitori (HG 448/2005 art. 5  alin. 3). 

De asemenea, conform art. 5 alin. 12 al HG 448/2005, producătorii sunt obligaţi să 
urmărească ca toate DEEE colectate la punctele municipale să fie transportate la instalaţiile de 
tratare autorizate, cu excepţia cazului în care aparatele sunt refolosite în întregime. 
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Producătorii, terţii care acţionează în numele lor sau organizaţiile colective trebuie să asigure 
cele mai potrivite măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare, valorificare, reutilizare 
şi reciclare a DEEE colectate selectiv (art. 7 al HG 448/2005). 

Producătorii pot să îşi îndeplinească obligaţiile individual sau prin transferarea responsabilităţii 
către organizaţii colective, autorizate conform OM 1225/2005. În prezent există patru sisteme 
autorizate care preiau responsabilităţile de colectare şi reciclare ale producătorilor de EEE: 
RoREC România (pentru produse din categoriile 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10), ECOTIC (IT&C, 
categoriile 3, 4, 7, 9), RECOLAMP (echipamente de iluminat, categoriile 5b, c, e, f), 
ENVIRON (categoriile 1 – 10, cu excepţia 5b, c, d).  

Producătorii au obligaţia finanţării sistemelor de colectare, tratare, valorificare şi eliminare 
nepoluantă a DEEE provenite din gospodăriile populaţiei, conform obligaţiilor prevăzute de 
art. 8 alin. 1 al HG 448/2005.   

Producătorii care nu participă la un sistem colectiv vor trebui să depună, începând cu 1 
ianuarie 2007, o garanţie care să poată asigura reciclarea echipamentelor pe care le-au pus pe 
piaţă după această dată, în cazul în care îşi încetează activitatea (faliment, lichidare,etc.). 

Organizaţiile colective sunt responsabile de preluarea DEEE, proporţional cu răspunderea 
producătorilor afiliaţi, de la punctele de colectare înfiinţate de autorităţi. În funcţie de 
posibilităţile de reciclare, se vor desfăşura următorele operaţiuni: 

• transport direct către reciclatorii din România (posibil în special pentru electrocasnicele 
mari, în situaţia în care sunt bine separate la punctul de colectare); 

• transport către un centru de sortare şi stocare temporară unde DEEE vor fi sortate pe 
categorii de echipamente în funcţie de posibilităţile de reciclare. Deşeurile care se pot 
recicla în România vor fi transportate către reciclatori; cele care vor trebui exportate 
pentru reciclare vor fi stocate temporar până când vor exista cantităţi suficiente care să 
justifice operaţiunea de export. 

• export pentru reciclare. 

 

Gestionarea DEEE 

Punctele de colectare a DEEE stabilite până în prezent în judeţul Galaţi sunt prezentate în 
tabelele următoare. Conform HG 448/2005, aceste locuri de depozitare, inclusiv depozitare 
temporară, a DEEE înainte de tratarea lor (fără să aducă atingere prevederilor OUG nr. 
78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare), trebuie să 
satisfacă următoarele condiţii:  

• suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a 
pierderilor prin scurgere şi, daca este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare;  

• prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate. 
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Tabel nr. 5-5 Puncte judeţene de colectare DEEE 

Amplasament punct de colectare Amenajare punct de colectare 
Societatea care 

administrează punctul 
de colectare 

Autorizare Observaţii 

Galaţi, Str. Smârdan nr.1 

Suprafaţă 10.363 m2 
4 hale de depozitare, platforme betonate, 

cântare electronice de 1, 3 şi 60 t, autoutilitare 
pentru transport deşeuri periculoase, 

containere pentru depozitare separată a 
deşeurilor dezmembrate 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 
nr. 776/10.07.2003 

Operaţional 
Punct judeţean comun 
cu punct de colectare 
local - oraş cu peste 
100.000 locuitori 

Comuna Piscu 
Suprafaţă 50 m2 

Cântar, platformă betonată, containere pentru 
colectare separată a deşeurilor 

SC REMAT SA Autorizaţie de Mediu 
nr. 235/22.12.2005 

Operaţional 
Nu a colectat nimic până 
la data de 31.07.2008. 

Bereşti, Str. Stadionului nr. 39 
Suprafaţă 50 m2 

Cântar, platformă betonată, containere pentru 
colectare separată a deşeurilor 

SC REMAT SA Autorizaţie de Mediu 
nr. 3/09.01.2006 

Operaţional 
Nu a colectat nimic până 
la data de 31.07.2008. 

Tg. Bujor, Str. Recoltei nr. 3 
Suprafaţă 7.816 m2 

Cântar, platformă betonată, containere pentru 
colectare separată a deşeurilor 

SC REMAT SA Autorizaţie de Mediu 
nr. 236/22.12.2005 

Operaţional 
Nu a colectat nimic până 
la data de 31.07.2008. 
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Tabel nr. 5-6 Puncte de colectare DEEE – oraşe cu peste 100.000 locuitori 

Amplasament punct de 
colectare Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administrează punctul 

de colectare 
Autorizare Observaţii 

Galaţi, Str. Basarabiei nr. 9 Suprafaţă 450 m2 
Cântar, platformă betonată 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
774/10.07.2003 

Operaţional 

Galaţi, Str. Carpaţi nr. 52 
Suprafaţă 864 m2 

Cântar, platformă betonată, containere, 
hală de depozitare 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
228/07.03.2003 Operaţional 

Galaţi, Str. G. Coşbuc nr. 442 Suprafaţă 82 m2 
Cântar, platformă betonată, containere 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
417/21.04.2004 Operaţional 

Galaţi, Str. Vezuviului nr. 52 - 54 Suprafaţă 21.500 m2 
Cântar, platformă betonată, containere SC REMAT SA Autorizaţie de Mediu nr. 

209/06.12.2005 Operaţional 

Galaţi, Piaţa 11 Iunie – Str. Rizer Suprafaţă 162 m2 
Cântar, platformă betonată, containere SC REMAT SA Autorizaţie de Mediu nr. 

47/23.09.2005 Operaţional 

Galaţi, Str. Drumul de Centură Suprafaţă 150 m2 
Cântar, platformă betonată, containere SC REMAT SA Autorizaţie de Mediu nr. 

782/08.08.2005 Operaţional 

Galaţi, Str. Tăuni nr. 26 
Suprafaţă 60 m2 

Cântar, platformă betonată, colectare 
separată a deşeurilor pe categorii 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
780/10.07.2003 Operaţional 

Galaţi, Str. Milcov nr. 9 

Suprafaţă 129 m2 
Cântar electronic, platformă betonată, 

colectare separată a deşeurilor pe 
categorii 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
782/10.07.2003 Operaţional 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi  
 

EPC Consultanţă de mediu Pagina 110 din 186 
 

Amplasament punct de 
colectare Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administrează punctul 

de colectare 
Autorizare Observaţii 

Galaţi, Str. Tecuci nr. 252 

Suprafaţă 120 m2 
Cântar electronic, platformă betonată, 

colectare separată a deşeurilor pe 
categorii 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
1245/21.11.2003 Operaţional 

Galaţi, Str. Frunzei nr. 47 

Suprafaţă 130 m2 
Cântar electronic, platformă betonată, 

colectare separată a deşeurilor, pe 
categorii, container pentru colectarea 
deşeurilor periculoase, magazie pentru 
depozitarea temporară a deşeurilor 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
190/08.11.2005 Operaţional 

Galaţi, Dumbrava Roşie nr. 8 
Suprafaţă 50 m2 

Cântar, platformă betonată, colectare 
separată a deşeurilor pe categorii 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
777/07.03.2003 Operaţional 

Galaţi, Str. T. Vladimirescu nr. 
302 

Suprafaţă 20 m2 
Cântar, platformă betonată, colectare 

separată a deşeurilor pe categorii 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de Mediu nr. 
779/10.07.2003 Operaţional 

Galaţi, Str.Nuferilor, nr.1 Suprafaţă 10 m2 
Hala, platformă betonată, containere SC ECOSAL PREST SA 

Autorizaţie de Mediu nr. 
102/02.12.2004, revizuită 
şi prelungită 23.11.2007, 

valabilă până la 01.12.2009 

Operaţional 

Galaţi, Str.Regiment 11 Siret 
 

Suprafaţă 10 m2 
Hala, platformă betonată, containere 

SC RER Ecologig Service 
SRL 

Autorizaţie de Mediu nr. 
12/23.01.2006, valabilă până 

la  22.01.2011 
Nu este autorizat pentru 
colectare DEEE, dar are 
obligaţia să colecteze, cf. 
contractului încheiat cu 

Primăria Mun. Galaţi şi cf. 
Legii 101/2006 

Operaţional 
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Amplasament punct de 
colectare Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administrează punctul 

de colectare 
Autorizare Observaţii 

Galaţi Suprafaţă 500 m2 
Hala, platformă betonată, containere 

SC Eco Prod Services 
SRL 

Autorizaţie de Mediu nr. 
226/25.09.2007, valabilă 

până la 24.09.2012 

Operaţional 
Nu a colectat nimic până 
la data de 31.07.2008. 

 

Tabel nr. 5-7 Puncte de colectare DEEE – oraşe cu peste 20.000 locuitori 

Amplasament punct de colectare Amenajare punct de 
colectare 

Societatea care 
administrează punctul de 

colectare 
Autorizare Observaţii 

Tecuci, Str. Mureş nr. 8 
Suprafaţă 13.233 m2 
Cântar, platformă 

betonată, containere 
SC REMAT SA Autorizaţie de Mediu nr. 

210/06.12.2005 

Operaţional 
Nu a colectat nimic până 
la data de 31.07.2008. 

Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 
156 

Suprafaţă 10 m2 
Platformă betonată, 

containere 
Compania Romprest 

Autorizaţie de Mediu nr. 
263/07.09.2006, revizuită 
şi prelungită 24.08.2008, 

valabilă până la 06.09.2011 
Nu este autorizat pentru 
colectare DEEE, dar are 
obligaţia să colecteze, cf. 
contractului încheiat cu 

Primăria Mun. Tecuci şi cf. 
Legii 101/2006 

Operaţional 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi 

nd – datele nu au fost disponibile 
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În ceea ce priveşte tratarea DEEE, la nivelul judeţului nu există nicio astfel de instalaţie.  

Cantitatea totală de DEEE colectată de la gospodăriile particulare în judeţul Galaţi în anul 
2006 a fost de 8,23 tone (în baza raportărilor conform Ord. 1223/2005, Anexa 5), iar în anul 
2007 de 10,546 tone (conform raportărilor periodice către ANPM). 

În tabelul următor este prezentată defalcarea cantităţilor colectate în anul 2007 pe categorii de 
DEEE. 
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Tabel nr. 5-8 Defalcarea pe categorii de DEEE a cantităţilor colectate în anul 2007 

 
SC TANGO SCRAPS 

RECYCLING COMPANY 
SRL Galaţi 

Serviciul Public Eosal Galaţi SC RER Ecologic Service 
SRL Galaţi 

SC COMPANIA ROMPREST 
SERVICE SA Tecuci 

Categoria 
Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 
Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 
Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 
Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 

1. Aparate de uz 
casnic de mari 
dimensiuni 

5,24 * Gremlin 
Computer 1,68 * Depozitare 

temporară 1,8 * 

SC 
TANGO 
SCRAPS 
SRL Galaţi 

0,28 * Depozitare 
temporara 

a) Aparate  frigorifice 
mari 1,41 10  - -  - -  - -  

b) Frigidere 1,2 16  0,58 9  - -  - -  

c) Congelatoare 1,65 22  0,165 3  - -  - -  

d) Maşini de gătit 0,98 14  - -  - -  - -  

e) Maşini de spălat 
rufe - -  0,935 12  - -  0,28 4  

2. Aparate de uz 
casnic de mici 
dimensiuni 

- -  0,044 * Depozitare 
temporară 

- -  0,008 * Depozitare 
temporara 

a) Aspiratoare - -  0,03 6  - -  0,008 1  

e)Fiare de calcat - -  0,014 14  - -  - -  

3. Echipamente 
informatice şi de 
 telecomunicaţii 

0,676 * Gremlin 
Computer 0,095 * Depozitare 

temporară 
- -  0,012 * Depozitare 

temporara 

3.1. Prelucrare 
centralizată a datelor 0,586 *  0,095 *  - -  0,012 *  

a) Unităţi centrale 0,28 40  0,081 9  - -  0,01 2  

b) Imprimante 0,306 68  0,014 14  - -  0,002 1  
3.2. Terminale şi 
sisteme pentru 0,09 *  - -  - -  - -  
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SC TANGO SCRAPS 
RECYCLING COMPANY 

SRL Galaţi 
Serviciul Public Eosal Galaţi SC RER Ecologic Service 

SRL Galaţi 
SC COMPANIA ROMPREST 

SERVICE SA Tecuci 
Categoria 

Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 
Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 
Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 
Tone 
DEEE 

Nr. 
DEEE 

Destinaţie 

utilizatori 
a) Telefoane 0,09 180  - -  - -  - -  

4. Echipamente de 
larg consum - - - 0,711 * Depozitare 

temporară 
- -  - -  

a) Aparate radio - - - 0,036 12  - -  - -  

b) Televizoare - - - 0,675 25  - -  - -  

Total 5,916   2,53   1,8   0,3   

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi  
 

EPC Consultanţă de mediu Pagina 115 din 186 
 

Evaluarea cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care vor fi 
generate, precum şi a cantităţii colectabile 

Cantitatea de DEEE ce trebuie colectată începând cu 2006 a fost stabilită, pentru statele 
membre, la 4 kg/locuitor şi an. Având în vedere imposibilitatea atingerii acesteia, România a 
solicitat o perioadă de tranziţie de 2 ani. Situaţia României nu este singulară, toate statele din 
Europa Centrală şi de Est, precum şi statele baltice care au aderat în 2004 au solicitat şi obţinut 
derogări temporare pentru aceeaşi perioadă. Motivele solicitărilor sunt legate în mod special de 
gradul mai scăzut de dotare cu echipamente electrice şi electronice al populaţiei decât în 
vechile state membre, durata mai mare de utilizare a acestora din cauza nivelului veniturilor 
precum şi faptul că populaţia care locuieşte în zonele rurale  are o pondere mai mare, ceea ce 
înseamnă dificultăţi în crearea unei infrastructuri de colectare. 

România a stabilit în anul 2004 prin planul de implementare obiective de colectare 
intermediare de 2, respectiv 3 kg/locuitor şi an pentru 2006 şi 2007. Aceste obiective s-au 
bazat pe informaţiile existente la acea dată privind cantităţile de echipamente puse pe piaţă, 
precum şi pe prezumţia ca acestea vor fi utilizate cât durata medie de viaţă indicată de 
producător.  

În ultimii 2 ani, situaţia a evoluat foarte mult, iar informaţiile disponibile sunt semnificativ mai 
precise decât în 2004. Aplicarea directivei în statele membre a condus la înfiinţarea a peste 30 
de organizaţii colective non-profit, grupate în WEEE Forum, care acoperă cea mai mare parte 
a statelor membre. Ţinând cont de experienţa acestora, precum şi de condiţiile din România, 
se poate face o evaluare mult mai bună a cantităţii colectabile de DEEE. 

Din statistica prezentată în planul de implementare, precum şi informaţiile furnizate de 
industrie (CECED România) s-a estimat următoarea cantitate de EEE, din categoria 1, puse 
pe piaţă la nivel naţional în 2002, 2003, 2004, 2005. 

 

Tabel nr. 5-9 Număr de echipamente din categoria 1 puse pe piaţă 

Produs 2005 2004 2003 2002 

Frigidere şi congelatoare 450.000 530.000 672.000 357.000 

Maşini de spălat 420.000 405.000 535.000 296.000 

Cuptoare 325.000 265.000 358.000 200.000 

Hote 160.000 152.000 200.000 120.000 

Maşini de spălat vase 4.000 3.400 3.000 2.000 

Total 1.359.000 1.355.400 1.768.000 975.000 

Evaluarea se bazează pe datele privind producţia, importul şi exportul de echipamente electrice şi electronice din Planul 

de Implementare al Directivei 2002/96/CE, precum şi pe datele privind piaţa de electrocasnice furnizate de CECED 

România  
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Tabel nr. 5-10 Masa medie a echipamentelor puse pe piaţă (kg) 

Echipament kg 

Frigidere 62 

Maşini de spălat rufe 50 

Cuptoare 35 

Hote 20 

Maşini de spălat vase 50 

Evaluarea se bazează pe datele din Planul de Implementare al Directivei 2002/96/CE, precum şi pe datele privind 

masa medie a electrocasnicelor furnizate de CECED România  

 

Tabel nr. 5-11 Masa totală a echipamentelor din categoria 1 puse pe piaţă în România (kg) 

Produs 2005 2004 2003 2002 

Frigidere şi congelatoare 27.900.000 32.860.000 41.664.000 22.134.000 

Maşini de spălat 21.000.000 20.250.000 26.750.000 14.800.000 

Cuptoare 11.375.000 9.275.000 12.530.000 7.000.000 

Hote 3.200.000 3.040.000 4.000.000 2.400.000 

Maşini de spălat vase 200.000 170.000 150.000 100.000 

Total 63.675.000 65.595.000 85.096.003 46.434.000 

kg/locuitor şi an 2,89 2,98 3,87 2,11 

 

Pentru a determina cantitatea colectabilă de DEEE din categoria 1 se poate considera o durata 
medie de utilizare a acestor echipamente de 15 ani. Aceasta a fost stabilită ţinând cont de 
evaluarea efectuată de CECED (Bruxelles) la nivel european, pentru mai multe mărci de 
electrocasnice mari, din care a rezultat că durata medie de utilizare, în statele membre UE, a 
echipamentelor din acestă categorie este de 13 ani. Este rezonabil, poate chiar optimist să se 
presupună că aceasta durată este doar cu 2 ani mai mare în România.  

Acest lucru înseamnă că echipamentele puse pe piaţă în 1991 vor fi colectate în 2006, cele 
puse pe piaţă în 1992, 2007, etc. Dacă se are în vedere eficienţa celor mai performante sisteme 
de gestionare a DEEE din Europa, aparţinând membrilor WEEE Forum, cantitatea 
colectabilă este de 58% din cantitatea de DEEE estimată a fi generată (conform datelor 
WEEE Forum). 

Cantitatea de echipamente pusă pe piaţă între 1991 şi 2001 a fost calculată prin extrapolarea 
datelor din anul de maxim (2003), luând în considerare o creştere anuală a pieţei de 7 % din 
1991 până în 2003.  
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Tabel nr. 5-12 Cantitatea de echipamente din categoria 1 puse pe piaţă (kg/locuitor şi an) 

An 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 

Cantitate pusă pe piaţă 3,87 3,62 3,38 3,16 2,95 2,76 2,58 2,41 2,25 2,11 1,97 1,84 1,72 

 

Tabel nr. 5-13 Cantitatea colectabilă de DEEE din categoria 1 în cazul în care sistemul din 
România ar avea eficienţa celor mai bune sisteme europene (kg/locuitor şi an) 

An 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Cantitatea colectabilă pentru deşeurile 
din categoria 1 dacă sistemul de 

colectare ar avea eficienţa celor mai 
performante sisteme existente în 

statele membre 

1,96 1,83 1,71 1,6 1,5 1,4 1,31 1,22 1,14 1,07 1 

 

Conform structurii DEEE a membrilor WEEE Forum, deşeurile din categoria 1 au o pondere 
de 46% din total. Pe baza acestor date s-a estimat cantitatea totală de DEEE ce se va genera 
începând cu 2006 precum şi cantitatea colectabilă, ţinând cont de rata de colectare de 58% din 
cantitatea generată a celor mai eficiente sisteme. 

 

Tabel nr. 5-14 Cantitatea de DEEE generate în România (kg/locuitor şi an) 

An 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Cantitatea totală de 
DEEE generate 7,35 6,87 6,42 6 5,61 5,24 4,9 4,58 4,28 4 3,74 

 

Tabel nr. 5-15 Cantitatea totală colectabilă de DEEE (kg/locuitor şi an) 

An 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Cantitatea colectabilă de DEEE 
dacă sistemul de colectare ar 
avea eficienţa celor mai 
performante sisteme existente 
în statele membre 

4,26 3,98 3,72 3,48 3,25 3,04 2,84 2,65 2,48 2,32 2,17 
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Tabel nr. 5-16 Cantităţile colectabile de DEEE în judeţul Galaţi 

An 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Populaţia judeţului 617.979 614.449 612.152 609.869 607.599 605.342 603.098 600.867 

Cant. colectată dacă se 
atinge rata de colectare 
evaluată (tone) * 

1.341 1.426 1.520 1.620 1.727 1.840 1.962 2.091 

Cant. de DEEE colectată 
dacă se ating ţintele 
legislative (HG 448/2005) 
(tone) 

1.236 1.843 2.449 2.439 2.430 2.421 2.412 2.403 

* Estimarea are la bază datele din tabelele nr. 5-13 şi 5-14, precum şi prognoza privind evoluţia populaţiei în judeţ 

 

Aşa cum menţionam anterior, cantitatea totală de DEEE colectată de la gospodăriile 
particulare în judeţul Galaţi în anul 2006 a fost de 8,23 tone (în baza raportărilor conform 
Ord. 1223/2005, Anexa 5), iar în anul 2007 de 10,546 tone (conform raportărilor periodice 
către ANPM). Comparând aceste date cu ţintele de colectare se poate constata că acestea sunt 
departe de a fi atinse.  

Pentru a se putea atinge ţintele în anii următori este necesar ca toate serviciile de salubrizare să 
intensifice colectarea separată a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, prin stabilirea 
unui calendar de colectare ce va fi adus la cunoştinţa populaţiei şi prin acţiuni intense de 
informare şi conştientizare a acesteia. 
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5.3 VEHICULE SCOASE DIN UZ 

Politica în domeniul gestiunii VSU 

Prevenirea generării deşeurilor are la bază responsabilitatea producătorilor de autovehicule de 
a utiliza în procesul tehnologic de producţie cele mai bune tehnici disponibile. 

Producătorii de componente şi de materiale, în vederea minimizării impactului asupra mediului 
generat de deşeurile de VSU,  trebuie să ia măsurile necesare pentru: 

• limitarea şi reducerea pe cât posibil a utilizării substanţelor periculoase la construcţia 
vehiculelor, începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitării 
reciclării componentelor şi materialelor, precum şi evitarea eliminării deşeurilor periculoase 
(toate fluidele, metalele grele şi părţile pirotehnice); 

• conceperea şi construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităţilor de 
dezmembrare, reutilizare şi valorificare a componentelor şi materialelor acestora; 

• dezvoltarea utilizării materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte produse. 

Materialele şi componentele vehiculelor pot fi introduse pe piaţă numai dacă nu conţin plumb, 
mercur, cadmiu şi crom hexavalent. 

Minimizarea cantităţilor de deşeuri rezultate din VSU se poate realiza şi prin campanii şi 
acţiuni de conştientizare a publicului în vederea unei bune gestionări a acestor categorii de 
deşeuri. 

 

Prevederi legislative 

Activitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz este reglementată de HG nr. 2406/2004 
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, modificată şi completată de HG nr. 1313/2006. 
Prevederile acestei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea din punct de vedere al 
protecţiei mediului a activităţilor agenţilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor, 
şi în special ale agenţilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz. 

Persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele 
obligaţii: 

• să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale 
acestora, pe sol, în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale; 

• să predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de 
colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz. 

Producătorii de vehicule trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi, 
preluarea de la ultimul deţinător al vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când 
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acestea devin vehicule scoase din uz (art.9, (1) din HG 2406/2004). Producătorii de vehicule 
trebuie să asigure individual sau prin contracte cu terţe părţi a minimum (art.9, (2) din HG 
2406/2004): 

• un punct de colectare în fiecare judeţ; 

• un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100 000 de locuitori. 

În ceea ce priveşte gestionarea VSU există o serie de ţinte ce trebuie realizate.  

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, agenţii economici trebuie să asigure realizarea 
următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: 

• reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75 % din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 
ianuarie 1980; 

• reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85 % din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 
1980; 

• reutilizarea şi reciclarea a 70 % din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; 

• reutilizarea şi reciclarea a 80 % din masa vehiculelor fabricate începând cu data de 1 
ianuarie 1980. 

Începând cu 01.01.2015, agenţii economici trebuie să asigure realizarea următoarelor ţinte:  

• reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa tuturor vehiculelor scoase din uz; 

• reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa tuturor vehiculelor scoase din uz. 

Gestionarea VSU se poate realiza atât individual cât şi prin transferarea responsabilităţii către o 
persoană juridică autorizată în acest scop. 

Operatorii economici implicaţi în implementarea Directivei 2000/53/EC sunt: producătorii şi 
importatorii de autovehicule, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurări, agenţii 
economici care dezmembrează vehicule, reciclatorii sau alţi operatori de tratare a vehiculelor 
scoase din uz, inclusiv a componentelor şi materialelor acestora, autorităţile competente 
(MMDD, ANPM, MEC, RAR). 

 

Gestionarea VSU 

La nivel naţional există o reţea de societăţi comerciale (peste 100) răspândite relativ uniform în 
teritoriu, care au desfăşurat şi desfăşoară operaţiuni de colectare, dezmembrare şi valorificare a 
vehiculelor scoase din uz în scopul comercializării  

În Bucureşti există un shredder aparţinând societăţii S.C. Remayer S.A. cu o capacitate de 
8.000 tone/lună. Acesta însă nu funcţionează la întreaga capacitate din cauza numărului redus 
de vehicule care sunt scoase din uz şi predate pentru tratare. 
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În Municipiul Galaţi firma SC REMAT SCHOLZ SA Mehedinţi a deschis un punct de lucru 
în anul 2008, care are în dotare un shredder pentru tratarea VSU.  

Din cauza costurilor de transport, în restul ţării, vehiculele scoase din uz se tratează prin 
dezmembrarea elementelor importante şi apoi balotarea în vederea exportării materialului 
feros.  

În prezent, eliminarea vehiculelor scoase din uz este o activitate economică profitabilă din 
cauza faptului că se valorifică doar componentele metalice (aproximativ 70% din masa 
vehiculului), restul fiind eliminate prin depozitare.  

Unităţile de colectare nu au dreptul să trateze VSU, în mod special în ceea ce priveşte 
evacuarea fluidelor şi dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unităţile 
de tratare în ceea ce priveşte perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor 
produse mediului de stocarea prelungită a acestora şi al evitării blocării activităţii de colectare. 
Aceste prevederi nu se aplică agenţiilor economici care sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi 
de colectare şi tratare. 

La nivelul judeţului Galaţi activităţile de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt 
desfăşurate de către agenţi economici autorizaţi. Situaţia acestora la nivelul anului 2007 este 
prezentată în tabelul următor. 

 

Tabel nr. 5-17 Puncte de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz la nivelul anului 
2007 

Date de identificare operator 
economic autorizat Localizare Activitate desfăşurată Autorizaţie de mediu 

SC Iricad SRL 
Galaţi, Drumul de Centură 

nr. 16 

Galaţi 
Punct de lucrui: 
Comuna Vânători 

Colectare şi tratare VSU 
(dezmembrare) 

Nr. 17/27.02.2004 
revizuită şi prelungită 

SC Remat SA 
Galaţi, Calea Prutului nr. 53 

Galaţi 
Puncte de lucru:  

Galaţi, Str. Vezuviului 
nr. 52-64  

Tecuci, Str. Mureş nr.8 

Colectare şi tratare VSU 
(dezmembrare) Nr. 257/12.11.2007 

SC Atlas SA 
Galaţi, Şos. Smârdan nr. 2 

Galaţi 
Punct de lucru: Galaţi, 
Şos. Smârdan nr. 2 

Dezmembrare VSU proprii Nr. 76/10.05.2006 

SC Gilda SRL 
Galaţi, Ştr. Oţelarilor nr. 14 

Galaţi 
Punct de lucur: 

Tirighina, DN 2B 

Colectare şi tratare VSU 
(dezmembrare) Nr. 27/17.02.2007 

SC Tango Scraps Recyling 
Company SRL Galaţi Colectare VSU Nr. 191/08.11.2005 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi 

 

În tabelul următor sunt prezentate date privind numărul de VSU colectate, tratate şi aflate în 
stoc la nivelul judeţului Galaţi. Nu a fost disponibil numărul VSU în funcţie de anul de 
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fabricaţie, fiind cunoscut doar numărul total de VSU colectate, tratate şi aflate în stoc. 

 

Tabel nr. 5-18 Evoluţia numărului total de VSU colectate, tratate şi aflate în stoc în perioada 
2003 – 2006 în judeţul Galaţi 

Nr. VSU colectate Nr. VSU tratate Nr. VSU în stoc 
An Fabricate 

înainte de 1980 
Fabricate 
după  1980 

Fabricate 
înainte de 1980 

Fabricate 
după  1980 

Fabricate 
înainte de 1980 

Fabricate 
după  1980 

2003 - - - 
2004 - - - 
2005 399 199 200 
2006 654 270 384 

 

În judeţul Galaţi nu există instalaţii de valorificare a deşeurilor provenite din 
dezmembrarea/tratarea VSU.  

Din dezmembrarea VSU pot rezulta acumulatori cu Pb, uleiuri de motor, de transmisie şi de 
ungere, lichide (exclusiv combustibilul), filtre de ulei, catalizatori, componenete metalice, 
anvelope, sticlă, materiale feroase şi neferoase, alte materiale provenite din depoluare. 

La nivelul Regiunii există posibilităţi şi facilităţi de reciclare pentru mase plastice în defavoarea 
celorlalte materiale pentru care piaţa de reciclare este foarte redusă, respectiv sticla de parbriz, 
echipamente electrice, metale. Anvelopele uzate pot fi valorificate energetic prin coincinerare 
în cadrul Lafarge Medgidia, judeţul Constanţa. 

Monitorizarea obiectivelor de reutilizare, valorificare şi reciclare se face conform HG nr. 
2406/2004 modificată şi completată de HG nr. 1313/2006 şi conform Metodologiei pentru 
urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin.(1) şi 
(2) din HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, aprobată prin Ordinul 
625/2007 al MMGA. Monitorizarea s-a realizat începând cu data de 1 ianuarie 2006. 
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5.4 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI 

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări care fac 
obiectul PJGD. 

 

Tabel nr. 5-19 Tipuri de deşeuri din construcţii şi demolări 

Cod deşeu 
(conform HG nr. 856/2002) Tip deşeu 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cărămizi 

17 01 03 Ţigle şi materiale ceramice 

17 01 06* Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, sau 
materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase 

17 01 07 Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, sau 
materiale ceramice altele decât cele specificate la 17 01 06 

17 02 01 Lemn 

17 02 02 Sticlă 

17 02 03 Materiale plastice 

17 02 04* Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de/sau contaminate 
cu substanţe periculoase 

17 04 01 Cupru, bronz, alamă 

17 04 02 Aluminiu 

17 04 03 Plumb 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Fier şi oţel 

17 04 06 Staniu 

17 04 07 Amestecuri metalice 

17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 

17 04 10* Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase 

17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

 

Prevederi legislative 

OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede următoarele în privinţa deşeurilor din construcţii şi demolări: 

• deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea 
construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută 
lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract;  
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• primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), 
modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta;  

• producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea 
deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, 
în vederea valorificării sau eliminării acestora. Livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, 
deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în 
vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract. 

Legea nr. 101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localităţilor, care a abrogat 
începând cu luna martie a anului 2007 OUG nr. 87/2001 privind serviciile publice de 
salubrizare a localităţilor, introduce ca activitate în cadrul serviciului de salubrizare al 
localităţilor (serviciu public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, 
condus, monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale) şi activitatea de 
„colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 
demolări” ca activitate separată de ”precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere”. 

 

Cantităţi generate 

Conform cerinţelor Metodologiei, cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări generate la 
nivelul judeţului trebuie prezentate pe o perioadă de 5 ani, defalcate pe coduri de deşeuri (17 
01, 17 02, 17 04), cu evidenţierea cantităţii de deşeuri periculoase din cantitatea totală generată. 

În prezent această defalcare nu poate fi realizată, datele deţinute de autorităţi referindu-se doar 
la cantitatea totală colectată, obţinută din raportările statistice anuale ale agenţilor de 
salubritate. 

Situaţiile raportate de agenţii de salubritate prin chestionarele statistice anuale sunt validate de 
ANPM pentru anii  2005 şi 2006. La nivelul judeţului Galaţi singurul agent de salubritate care a 
raportat a fost SC ECOSAL PREST SA. 

 

Tabel nr. 5-20 Cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări colectate de operatorii de 
salubritate la nivelul judeţului Galaţi 

Cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări colectate (tone) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
- - - - 350* 1.020* 

Sursa: APM Galaţi – conform raportărilor agenţilor de salubritate 

* Date validate de ANPM (raportare SC ECOSAL PREST SA) 

 

În varianta anterioară a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor elaborat de APM Galaţi, 
cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări generate la nivelul judeţului aveau valori 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi  
 

EPC Consultanţă de mediu Pagina 125 din 186 
 

cuprinse între 47.000 – 49.500 t/an. 

Se poate constata că lipsesc datele statistice credibile privind cantităţile generate anual de 
deşeuri din construcţii şi demolări. 

Analizând datele din tabelul de mai sus se pot constata şi diferenţe mari de la un an la altul. 

Conform datelor statistice la nivel european, indicatorii de generare a deşeurilor din construcţii 
şi demolări sunt de ordinul sutelor de kilograme pe locuitor şi an. Se poate observa astfel că 
datele prezentate anterior, provenite din raportările statistice anuale ale agenţilor de salubritate, 
sunt mult subestimate, astfel încât nu pot fi considerate relevante pentru situaţia generării 
deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul judeţului.  

O primă măsură care se impune este proiectarea şi gestionarea unei baze de date pentru 
deşeurile din construcţii şi demolări. 

 

Gestionarea deşeurilor din construcţii si demolări 

La nivelul judeţului Galaţi nu există instalaţii de sortare, tratare, reciclare a deşeurilor din 
construcţii şi demolări. De asemenea nu este disponibilă o capacitate de depozitare pentru 
deşeuri din construcţii şi demolări. 

Majoritatea deşeurilor din construcţii şi demolări sunt reciclabile şi pot fi transformate în balast 
sau refolosite pentru fabricarea betonului, dacă sunt disponibile instalaţiile necesare. 

Pe baza evoluţiei din ultimii ani a cantităţilor din acest tip de deşeuri şi ţinând cont de creşterea 
continuă a sectorului de construcţii, şi în perioada următoare se previzionează creşterea 
cantităţilor de deşeuri din construcţii şi demolări generate. Este necesară găsirea unor soluţii 
pentru ca aceste deşeuri să ajungă în cantităţi cât mai mici în depozitele municipale, eliminarea 
lor în acest mod contribuind la epuizarea mult mai rapidă a capacităţilor disponibile de 
depozitare a deşeurilor municipale. 

Principalele măsuri ce pot fi aplicate pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri sunt 
următoarele: 

• Colectarea separată de la locul de generare, pe tip de material şi deșeuri periculoase şi 
nepericuloase; 

• Promovarea reciclării şi reutilizării deşeurilor din construcţii şi demolări; 

• Asigurarea de capacităţi de tratare/sortare a acestora; 

• Asigurarea depozitării controlate a deşeurilor ce nu pot fi valorificate, conform 
reglementărilor în vigoare. 

Autorităţile administraţiei locale vor trebuie să ia măsuri pentru controlul acestui flux de 
deşeuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (măsuri pentru control fluxului de deşeuri în 
scopul menţinerii unei evidenţe a cantităţilor generate, reutilizate, reciclate şi eliminate), prin 
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condiţiile de autorizare a lucrărilor de construcţii (clauze legate de spaţiile de depozitare 
specifice acestui tip de deşeuri), prin asigurarea de capacităţi de procesare şi prin amenajarea de 
depozite pentru aceste tipuri de deşeuri.   

Uniunea Europeană a raportat o descreştere a cantităţii eliminate de deşeuri din construcţii şi 
demolări atunci când taxele de eliminare sunt mai mari decât taxele percepute de firmele care 
reciclează aceste deşeuri. Această strategie a avut rezultate bune în Germania. În Planul 
Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud-Est se sugerează că s-ar putea 
implementa şi în această regiune o strategie similară, având în vedere că deşeurile din 
construcţii şi demolări ar putea ocupa, în cazul în care nu sunt reciclate, până la 1 - 1,5 ha/an 
din suprafaţa depozitelor de deşeuri. Această cantitate poate fi redusă semnificativ prin 
utilizarea unei instalaţii de concasare simplă şi sortare care ar duce la o valorificare de 60 până 
la 70 % din cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări. Aceste instalaţii se estimează a 
costa între 3 şi 4 milioane € pentru structurile necesare de sprijin şi o instalaţie de 
concasare/mărunţire de 500 – 1.000 t/zi (de aproximativ 5 până la 7 Euro/tonă). Costurile 
pentru reciclare se recomandă să fie mai mici decât cele de eliminare, ca un profit ce va duce la 
creşterea reciclării. 

În schema următoare se prezintă principalele moduri de gestionare a deşeurilor (în special 
moloz) rezultate de la demolări. 

 

Figura nr. 5-1 Principalele modalităţi de gestionare a deşeurilor rezultate din demolări 

 

MOLOZ 

din demolări 

 

STAŢII DE 

SORTARE 

 

Materiale de 

construcţii 

reciclabile 
 

Eliminare 

 

Reutilizare: 
• Direct la locul de producere; 
• La construcţia depozitelor; 
• Depozitare în subteran; 
• Altele 

 

Valorificare: 
 

• În construcţii civile; 
• Construcţii de drumuri; 
• Altele. 

 

Reziduuri 
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5.5 NĂMOLURI REZULTATE DE LA STAŢIILE DE EPURARE ORĂŞENEŞTI 

Situaţia existentă 

Conform datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, la nivelul anului 2007 
în judeţ existau 2 staţii de epurare funcţionale în două localităţi urbane ale judeţului. În tabelul 
următor sunt prezentate principalele caracteristici ale acestor staţii, precum şi cantităţile de 
nămol rezultate în anul 2007. 

 

Tabel nr. 5-21 Staţii de epurare orăşeneşti 

Cantitate de nămol rezultată (t/an) Denumirea staţiei 
de epurare 

Număr de 
locuitori deserviţi Tip staţie Capacitate 

2006 2007 

Tecuci 18.000 
Treapta I 

(mecanică)+ 
II (biologică) 

Capacitate proiectată:  
684 m3/h 

Capacitate în 
funcţiune: 235 m3/h 

2.860 t/an – 
nămol umed 
2.450 t/an – 
materie uscată 

222 t/an, 
umiditate aprox. 

87% 

Tg. Bujor 4.500 Treaptă 
mecanică 

Capacitate proiectată:  
162 m3/h 

Capacitate în 
funcţiune: 79 m3/h 

112 t/an 
37,5 t/an, 

umiditate aprox. 
50% 

Total: 22.500 - - 2.972 259,5 

Sursa: APM Galaţi 

 

Evidenţa cantităţilor de nămol va trebui să conţină date despre cantităţile de nămol umed, 
precum şi cantităţile de substanţă uscată. Conform SR 12702/1997 Nămoluri rezultate de la 
tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate, „substanţa uscată (solide totale)” 
reprezintă „substanţa rezultată din nămol prin uscarea acestuia la 105°C”. 

În prezent la nivelul judeţului Galaţi nu există date relevante privind nămolurile de la staţiile de 
epurare. Acest lucru se datorează faptului că nu s-a ţinut o evidenţă strictă a cantităţilor de 
nămol generate.  

 

Proiecte privind staţiile de epurare orăşeneşti 

În vederea stabilirii de măsuri adecvate pentru perioada de planificare, este necesară 
identificarea proiectelor existente privind realizarea, reabilitarea sau extinderea staţiilor de 
epurare orăşeneşti şi prognozate cantităţile de nămol ce urmează a se genera. 

În anii următori însă va avea loc o dezvoltare continuă a infrastructurii privind alimentarea cu 
apă şi canalizare, ceea ce va conduce la o creştere a numărului staţiilor de epurare orăşeneşti şi, 
implicit, la creşterea cantităţii de nămol care va fi generată. În acest moment este foarte dificilă 
cuantificarea cantităţilor de nămoluri de la staţiile de epurare pentru orizontul de timp al 
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PJGD. 

Principalul proiect privind dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare identificat în judeţul 
Galaţi este reprezentat de Măsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/005 „Modernizarea 
sistemelor de apă şi canalizare şi construirea unei Staţii de epurare în municipiul Galaţi”, care 
constă în reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, reabilitarea şi extinderea reţelelor de 
canalizare, construirea unei Staţii de Epurare şi a colectorului interceptor asociat în municipiul 
Galaţi. Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Local Galaţi, iar beneficiarul final este SC 
APĂ CANAL SA Galaţi. 

 

Gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti 

În prezent în judeţul Galaţi nu există instalaţii de tratare/valorificare (compostare, fermentare 
anaerobă, co-incinerare) a nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti, acestea 
fiind eliminate prin depozitare. 

Principalele modalităţi de valorificare a nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare sunt 
reprezentate de valorificarea în agricultură şi valorificarea energetică. 

În ceea ce priveşte valorificarea în agricultură, condiţia promovării nămolului ca fertilizator 
este ca solul să nu fie afectat în mod negativ de componentele acestuia. Limitele permise 
pentru ca nămolul să fie utilizat în agricultură sunt conform prevederilor Ordinului 344/2004 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se 
utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

Aceasta presupune un continuu control al nămolului şi solului. Nămolul de la epurarea apelor 
uzate are un conţinut de 97 % apă. Prin centrifugare sau filtrare conţinutul de apă poate fi 
micşorat la 70 – 80 %. Procesul de deshidratare este o precondiţie pentru un transport 
economic şi o posibilă depozitare / eliminare. 

Cerinţele de reutilizare în agricultură presupun un nivel de uscare mai mare de 90 %, pentru a 
asigura faptul că nămolul nu este fermentabil şi poate fi stocat în silozuri până la reutilizare. 

Toate tipurile de valorificări energetice, precum co-incinerarea în fabricile de ciment sau 
incinerarea cu recuperare de energie, necesită o putere calorifică suficientă a nămolului. 
Aceasta presupune ca procesul de uscare să se producă într-o instalaţie separată sau în 
combinaţie cu un incinerator. 

 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi  
 

EPC Consultanţă de mediu Pagina 129 din 186 
 

 

6 
6. EVALUAREA ALTERNATIVELOR 
TEHNICE PRIVIND 
GESTIONAREA DEŞEURILOR 
MUNICIPALE 

 

6.1 SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN JUDEŢUL GALAŢI 

Aşa cum a fost prezentat în secţiunea 2.2, sistemul actual de gestiune a deşeurilor include: 

• Pre-colectare şi colectare preponderent în amestec a deşeurilor municipale; 

• La nivelul anului 2005, populaţia deservită cu servicii de salubritate reprezenta aproximativ 
54,7 % din numărul total de locuitori ai judeţului, în mediul urban aria de acoperire fiind 
de peste 95 %, iar în mediul rural de doar 0,3 %; 

• Transport direct al deşeurilor către depozite neconforme; 

• Un număr de 4 depozite neconforme în mediul urban al căror program etapizat de sistare 
a activităţii este până în anul 2017; 

• Un număr de 191 spaţii de depozitare în mediul rural ce trebuie închise şi ecologizate până 
pe data de 16 iulie 2009; 

• În judeţul Galaţi nu există la acest moment nicio staţie de transfer funcţională; 

• Nu există staţii / platforme colective de compostare a deşeurilor biodegradabile; 

• Nu există instalaţii de tratare mecano-biologică. 

 

Pe baza elementelor prezentate mai sus şi în capitolele anterioare am enunţat următorul set de 
priorităţi: 

• Creşterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate astfel încât să se atingă 
ţintele stabilite; 

• Întroducerea şi extinderea colectării selective astfel încât să permită atingerea ţintelor 
stabilite (vezi capitolul 7); 

• Închiderea depozitelor neconforme din mediul rural şi urban cu desfăşurarea lucrărilor de 
ecologizare necesare; 

• Deschiderea depozitelor conforme de la Galaţi (Tirighina) şi Tecuci, cel târziu în anul 
2011, respectiv 2013; 
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• Asigurarea compostării fracţiilor biodegradabile pretabile în mediul rural şi într-o cât mai 
mare măsură în mediul urban. 

 

6.2 PROIECTELE REFERITOARE LA GESTIONAREA DEŞEURILOR 

EXISTENTE LA NIVELUL JUDEŢULUI 

6.2.1 Proiecte în derulare 

Proiectele aflate în derulare în prezent sunt cele care au obţinut finanţare prin programele 
ISPA, PHARE Coeziune Economică şi Socială 2004 şi 2005, OUG 7/2006. Aceste proiecte 
sunt detaliate în Tabelul nr. 6-1 şi localizate pe teritoriul judeţului în Figura nr. 6-1. 

Identificarea proiectelor aflate în implementare a fost necesară pentru: 

• Considerarea viziunilor locale privind gestiunea deşeurilor; 

• Excluderea facilităţilor prevăzute în aceste proiecte din capacităţile necesare 
determinate pentru întreg judeţul, astfel încât să nu se realizeze o suprapunere a 
necesarului de investiţii. 

Existenţa acestor proiecte este o iniţiativă lăudabilă care indică existenţa unui interes local 
pentru problematica gestiunii deşeurilor. Ca o recunoaştere a acestor eforturi, zonele 
respective au fost considerate ca nuclee importante în proiectarea sistemului integrat judeţean. 
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Tabel nr. 6-1 Proiecte privind gestionarea deşeurilor identificate în judeţ 

Nr 
crt. 

Sursa de 
finanţare Denumirea proiectului Beneficiar Localizare/nr. 

locuitori Capacităţi proiectate 
Valoarea 
totală a 

proiectului 

Perioada de 
implementare 

1 ISPA 

Managementul 
integrat al deşeurilor 
urbane solide în 

Municipiul Galaţi şi în 
zonele învecinate 

Consiliul 
Local Galaţi 

Municipiul 
Galaţi (292.898 

locuitori) 

• Celulă nouă de depozitare la Tirighina (0,96 
mil m3, suprafaţă 6 ha, durata de viaţă 4 - 5 
ani); 

• Staţie de sortare, capacitate 6.000 t/an; 
• Staţie de compostare, capacitate 10.000 t/an ; 
• Puncte verzi de colectare: 1.800 m2 şi 2.500 

m2; 
• Containere pentru materiale reciclabile (1384 

din care 1000 buc. ce 1,1 m3); 
• 19 vehicule de colectare pentru materiale 

reciclabile. 

23.000.000 
Euro 12.05.2006 - 

2 

PHARE CES 
2004 Schema 
de investiţii 

pentru proiecte 
mici de 

gestionare a 
deşeurilor 

Staţie de compostare a 
deşeurilor din oraşul 
Târgu Bujor, judeţul 

Galaţi 

Consiliul 
Local al 

Oraşului Tg. 
Bujor 

Târgu Bujor şi 
satele 

componente ale 
oraşului (Moscu 
şi Umbrăreşti) 
– aprox. 10.000 

persoane 

• Împrejmuire perimetrală şi porţi; 
• Cabină acces, cabină cântar; 
• Platformă cântar (cuvă cântar cu suporţi 

pentru cântar, cu o supraînălţare faţă de cota 
platformei cu 35 cm); 

• Platformă de depozitare şi sortare; 
• Hală de compostare (volum construit 4.856 

mc) şi platforme pardoseli cală şi alte lucrări 
auxiliare (rigole şi canale de colectare, grătare, 
cămine de canalizare, canale termice 
exterioare); 

• Utilaje tehnologice: un cântar de capacitate 
50 t/brut şi o linie de materie organică, 
compostare şi rafinare formată din 5 benzi 
transportatoare pentru materie organică şi 
compostare, un separator de metale, 4 benzi 
transportatoare pentru rafinare, un ciur 

901.164,60 
Euro 

24.11.2006 – 
02.04.2008 
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Nr 
crt. 

Sursa de 
finanţare Denumirea proiectului Beneficiar Localizare/nr. 

locuitori Capacităţi proiectate 
Valoarea 
totală a 

proiectului 

Perioada de 
implementare 

rotativ, un sistem de filtrare; 
• Atelier mecanic (volum construit 54 mc); 
• Depozit de compost şi materiale reciclabile;  
• Încărcător frontal pentru încărcare şi 

descărcare; 
• Zid de sprijin şi protecţie pentru deşeuri 

organice; 
• Drumuri interioare, parcaje şi platforme; 
• Alimentare cu apă (rezervor de înmagazinare 

a apei, pompă puţ forat, pompă rezervor 
apă); 

• Reţea de canalizare (400 m); 
• Alimentare cu energie electrică şi instalaţie de 

forţă; 
• Vestiare, sală de mese şi laborator. 

3 

PHARE CES 
2004 Schema 
de investiţii 

pentru proiecte 
mici de 

gestionare a 
deşeurilor 

Valorificare deşeuri 
menajere – Platformă 
de compostare, staţie 
de sortare şi transfer 

Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Tecuci 

Municipiul 
Tecuci şi 
Comuna 
Drăgăneşti 

48.412 locuitori 

• Staţie de sortare şi transfer: echipamente de 
manipulare automată în staţie, utilaje de 
încărcare şi manipulare (încărcător frontal şi 
motostivuitor), microstaţie de epurare 
modulară cu separator de grăsimi, instalaţie de 
spălare, containere autocompactoare; 

• Staţie de compostare: platformă de 
compostare, utilaje de compostare (tocător, 
utilaj cernere, utilaj de aerare, lucrări de 
viabilizare). 

979,784.66 
Euro 

24.11.2006 – 
2.04.2008 
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Nr 
crt. 

Sursa de 
finanţare Denumirea proiectului Beneficiar Localizare/nr. 

locuitori Capacităţi proiectate 
Valoarea 
totală a 

proiectului 

Perioada de 
implementare 

4 

PHARE CES 
2004 Schema 
de investiţii 

pentru proiecte 
mici de 

gestionare a 
deşeurilor 

Îmbunătăţirea 
colectării şi 
transportului 

deşeurilor în comuna 
Iveşti 

Consiliul 
Local Iveşti 

Comuna Iveşti 
– aprox. 10.000 

locuitori 

• Containere – 88 buc; 
• Autotransportor pentru deşeuri cu compactor 

de 16 mc – 1 buc; 
• Încărcător frontal cu capacitate de 1,0 mc; 
• Pubele – 1.725 buc; 
• Echipamente individuale pentru muncitori – 

6 seturi; 
• Echipament de protecţie şi folosinţă colectivă 

– 1 set; 
• Dotări de igienă şi asistenţă sanitară – 1 set; 
• Dotări pentru monitorizarea mediului – 1 set; 
• Dotări pentru securitatea muncii – 1 set. 

398,634.60 
Euro 

24.11.2006 – 
02.04.2008 

5 Ordonanţa nr. 
7/2006 

Platformă ecologică 
pentru managementul 
gunoiului de grajd şi a 

materialelor 
refolosibile 

Consiliul 
Local 

Măstăcani 

Măstăcani, 
Folteşti, 
Fârtăneşti 

Platformă ecologică pentru colectarea gunoiului 
de grajd şi a materialelor refolosibile în comuna 
Măstăcani; drum de acces la platformă, alimentare 
cu apă şi energie electrică, utilaje de transport, 
bazin de stocare, baterie cu trei boxe pentru 
selectarea deşeurilor reciclabile. 

1.309.000 
Lei - 
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Figura nr. 6-1 Localizarea proiectelor în derulare privind gestiunea deşeurilor 

 

6.2.2 Proiecte în pregătire 

În cadrul programului Phare CES 2005 – Shema de granturi pentru sectorul public pentru 
pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului, două proiecte au obţinut finanţare pentru 
elaborarea de studii de fezabilitate şi evaluări ale impactului asupra mediului, studii ce vor fi 
utilizate în activităţi viitoare de pregătire a proiectelor de investiţii în domeniul managementului 
deşeurilor: 

• Consiliul Local al Comunei Bălăşeşti – „Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna 
Bălăşeşti”; 

• Consiliul Local al Oraşului Tg. Bujor – „Colectarea şi transportul deşeurilor municipale din 
oraşul Târgu-Bujor şi colectarea selectivă a deşeurilor”. 

Proiectele de investiţii vizate îşi propun crearea şi îmbunătăţirea elementelor de infrastructură în 
domeniul gestiunii deşeurilor municipale, îmbunătăţirea standardelor de management al deşeurilor 
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în conformitate cu ierarhia opţiunilor pentru gestionarea deşeurilor (prevenire, valorificare, 
reciclare, tratare şi eliminare), colectarea selectivă a deşeurilor şi asigurarea de capacităţi de 
transport adaptate numărului de locuitori şi cantităţilor de deşeuri generate, informarea şi 
conştientizarea tuturor părţilor implicate.  

 

6.3 ORGANIZAREA STRATEGICĂ A SISTEMULUI JUDEŢEAN DE GESTIUNE A 

DEŞEURILOR 

6.3.1 Coordonatele analizei 

Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor (Regiunea 2 Sud – Est) prevede pentru judeţul Galaţi 
realizarea a două depozite regionale în Municipiul Galaţi şi în Municipiul Tecuci. 

Noul depozit ecologic zonal al Municipiului Galaţi se află în prezent în execuţie în zona Tirighina 
(sud-vestul municipiului), în partea de sud a amplasamentului depozitului existent, ca o extensie a 
acestuia, prin amenajarea unei noi zone de depozitare. Conform Acordului integrat de mediu nr. 
12 din 04.09.2006, numărul de locuitori deserviţi de viitorul depozit ecologic Tirighina este de 
cca 400.0000 incluzând aici locuitorii municipiului Galaţi şi ai localităţilor limitrofe (Şendreni, 
Smârdan, Vânători, Tuluceşti, Braniştea), cu posibilitatea extinderii viitoare. 

Zona arondată depozitului Tirighina (Municipiul Galaţi + Şendreni, Smârdan, Vânători, 
Tuluceşti, Braniştea) reprezintă la nivelul anului 2008 o populaţie de 318.732 locuitori. Din totalul 
de 616.054 locuitori ai judeţului, această zonă ar corespunde unei ponderi de 51,7%. Altfel spus, 
pe un teritoriu de numai 10% din suprafaţa judeţului se găseşte mai bine de jumătate din 
populaţia sa. Devine deci evident că viitorul depozit din Tecuci va trebui să deservească restul de 
48,3% din populaţia judeţului şi să fie legat de un sistem de colectare şi transport care să se 
întindă pe cca. 90% din suprafaţa judeţului. 

Pe baza celor afirmate anterior, avem o primă structurare a sistemului judeţean de gestionare a 
deşeurilor: apariţia a două zone de arondare a localităţilor la viitoarele depozite locale Galaţi şi 
Tecuci (vezi Figura nr. 6-2). 

În ciuda faptului că reprezintă cca. 10% din teritoriu, respectiv 51% din populaţia judeţului, zona 
depozitului Tirighina însumează o cantitatea anuală generată de deşeuri municipale de cca 143.500 
tone, ceea ce reprezintă 65,3% din cantitatea generată în tot judeţul. Altfel spus, depozitul de la 
Tirighina va prelua 2/3 din deşeurile generate în judeţ, în timp ce depozitul de la Tecuci va prelua 
numai 1/3 din această cantitate. 
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Figura nr. 6-2 Zonele de arondare a localităţilor la cele două depozite ecologice şi principalele 

direcţii de colectare şi transport al deşeurilor 

 

6.3.2 Zona depozitului Tirighina (municipiul Galaţi) 

În această zonă distanţele de transport sunt reduse, astfel că nu este necesară crearea de facilităţi 
pentru depozitarea temporară a deşeurilor. Facilităţile necesare Municipiului Galaţi sunt prevăzute 
în proiectul ISPA şi ele nu vor fi detaliate aici. Urmează ca localităţile învecinate, incluse în 
această zonă, să-şi adapteze sistemele de colectare a deşeurilor pe structura celor ce vor apare în 
urma implementării proiectului ISPA. Facem şi aici precizarea că proiectul ISPA nu se adresează 
localităţilor învecinate Municipiului Galaţi. 

În cadrul acestui plan au fost prinse facilităţile necesare colectării selective şi transportului 
deşeurilor în localităţile Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti şi Braniştea. 
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6.3.3 Zona depozitului Tecuci 

Modul de organizare a sistemului de gestiune a deşeurilor în zona depozitului Tecuci a făcut 
obiectul unor intense dezbateri în cadrul grupului de lucru. Au fost propuse şi analizate o serie de 
alternative (vezi Anexa 3). Conform alternativei selectate, în această zonă vor apare opt subzone, 
după cum urmează: 

• O subzonă (nr. 2) de arondare directă a localităţilor la depozitul Tecuci (deşeurile vor fi 
transportate direct la depozit fără a fi necesară o staţie de transfer); 

• Şapte subzone care necesită staţii de transfer (alături de care se vor realiza şi instalaţii de 
sortare). Locaţiile stabilite pentru staţiile de transfer sunt următoarele: Tudor Vladimirescu 
(subzona 3), Pechea (subzona 4), Măstăcani (subzona 5), Târgu Bujor (subzona 6), Valea 
Mărului (subzona 7), Ţepu (subzona 8), Bereşti (subzona 9). 
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Figura nr. 6-3 Subzonele de arondare la cele şapte staţii de transfer ce vor include şi instalaţii de 

sortare  

 

Caracteristicile zonelor şi subzonelor în care va fi organizat sistemul judeţean de gestiune a 
deşeurilor sunt prezentate în Tabelul nr. 6-2. 
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Tabel nr. 6-2 Cantităţi de deşeuri generate în cadrul subzonelor de arondare*  

Hârtie Plastic 
/metal Sticlă Reziduuri Biodegrad. Hârtie Plastic 

/metal Sticlă Reziduuri Biodegrad. 
Facilitatea Localitate Nr. 

locuitori 

Deşeuri 
municipale 
generate 
t/an t/an mc/an 

Municipiul 
Galaţi 294840 151336 13621 18161 4541 77182 37834 21282 121069 13758 308726 126114 

Braniştea 4113 939 38 66 10 521 305 59 438 29 2083 1017 
Şendreni 3350 765 31 54 8 425 249 48 357 24 1697 828 
Smârdan 4438 1013 41 71 11 562 330 64 473 31 2248 1097 
Vânători 4399 1004 41 71 11 557 327 63 469 31 2228 1088 
Tuluceşti 7592 1732 70 122 18 962 563 109 809 53 3845 1877 

Subzona 1 – 
arondare 
directă la 
Depozitul 
Tirighina  

Total 
Subzona 1 318732 156789 13842 18545 4599 80209 39608 21625 123615 13926 320827 132021 

Municipiul 
Tecuci 43023 22083 1988 2650 663 11263 5521 3106 17667 2008 45050 18403 

Barcea 6202 1415 57 100 15 786 460 89 661 43 3141 1533 
Cosmesti 6750 1540 62 108 16 855 501 97 719 47 3419 1669 
Dragănesti 6041 1379 56 97 14 765 448 87 644 42 3060 1493 
Matca 12142 2770 111 194 28 1538 901 174 1293 84 6150 3001 
Movileni 3323 759 31 54 8 421 247 48 354 23 1683 822 
Munteni 7285 1662 67 117 17 923 541 104 776 51 3690 1801 
Umbrăreşti 7101 1620 65 114 17 900 527 102 756 50 3597 1755 

Subzona 2 
– arondare 
directă la 
Depozitul 
Tecuci 

Total 
Subzona 2 91867 33228 2437 3434 778 17451 9146 3807 22870 2348 69790 30477 

Iveşti 9808 2238 90 157 23 1242 728 140 1045 68 4968 2424 
Lieşti 11017 2514 101 176 26 1395 817 158 1173 77 5580 2723 
Independenţa 4771 1089 44 77 11 605 354 69 508 33 2417 1180 
Fundeni 3983 909 37 64 10 505 296 57 425 28 2018 985 
Nămoloasa 2146 490 20 35 5 272 160 31 229 15 1087 531 
Piscu 5007 1143 46 80 12 634 372 72 534 35 2536 1238 
Tudor 
Vladimirescu 5422 1237 50 87 13 687 402 78 578 38 2746 1340 

Schela 3656 835 34 59 9 463 272 53 390 26 1852 904 

Subzona 3 
– arondare la 
Staţia de 
transfer şi 
sortare T. 
Vladimirescu 

Total 
Subzona 3 45810 10455 422 735 109 5803 3401 658 4882 320 23204 11325 
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Hârtie Plastic 
/metal Sticlă Reziduuri Biodegrad. Hârtie Plastic 

/metal Sticlă Reziduuri Biodegrad. 
Facilitatea Localitate Nr. 

locuitori 

Deşeuri 
municipale 
generate 
t/an t/an mc/an 

Cost. Negri 2646 604 25 43 7 336 197 38 282 19 1341 654 
Pechea 11519 2628 106 184 27 1459 855 165 1227 80 5834 2847 
Cuca 2479 566 23 40 6 314 184 36 264 18 1256 613 
Rediu 3801 868 35 61 9 482 282 55 405 27 1925 940 
Cuza - Vodă 3088 705 29 50 8 391 229 45 329 22 1564 764 
Slob.Conachi 4046 923 37 65 10 513 300 58 431 28 2050 1000 

Subzona 4 
– arondare la 
Staţia de 
transfer şi 
sortare 
Peschea Total 

Subzona 4 27579 6294 255 443 67 3495 2047 397 2938 194 13970 6818 

Fârţăneşti 5246 1197 48 84 12 665 389 75 559 37 2657 1297 
Folteşti 3390 774 31 55 8 430 252 49 361 24 1717 838 
Măstăcani 5166 1179 48 83 12 655 384 74 550 36 2617 1277 
Frumuşiţa 5378 1227 50 86 13 681 399 77 573 38 2724 1330 
Scânteieşti 2645 604 25 43 7 335 197 38 282 19 1340 654 

Subzona 5 
– arondare la 
Staţia de 
transfer şi 
sortare 
Măstăcani Total 

Subzona 5 21825 4981 202 351 52 2766 1621 313 2325 154 11055 5396 

Tg. Bujor 7658 3931 354 472 118 2005 983 553 3145 358 8019 3276 
Băneasa 2156 492 20 35 5 273 123 31 230 15 1092 410 
Oancea 1478 338 14 24 4 188 85 22 158 11 749 281 
Vârlezi 2153 492 20 35 5 273 123 31 230 15 1091 410 
Suceveni 2073 473 19 34 5 263 119 30 221 15 1050 395 
Jorăşti 1964 449 18 32 5 249 113 29 210 14 995 374 
Vlădeşti 2091 478 20 34 5 265 120 30 223 15 1059 398 

Subzona 6 
– arondare la 
Staţia de 
transfer şi 
sortare Tg. 
Bujor 

Total 
Subzona 6 19573 6653 465 666 147 3516 1666 726 4417 443 14055 5544 

Cudalbi 7988 1823 73 128 19 1012 593 114 851 56 4046 1975 
Corod 7670 1750 70 123 18 972 569 110 817 54 3885 1896 
Smulţi 1519 347 14 25 4 193 113 22 162 11 770 376 
Drăguşeni 5632 1285 52 90 13 714 418 81 600 39 2853 1392 
Băleni 2581 589 24 42 6 327 192 37 275 18 1308 638 
Cerţeşti 2454 560 23 40 6 311 182 35 262 17 1243 607 
Corni 2375 542 22 38 6 301 177 34 253 17 1203 587 

Subzona 7 
– arondare la 
Staţia de 
transfer şi 
sortare Valea 
Mărului 

Val. Mărului 3776 862 35 61 9 479 280 54 402 27 1913 934 
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Hârtie Plastic 
/metal Sticlă Reziduuri Biodegrad. Hârtie Plastic 

/metal Sticlă Reziduuri Biodegrad. 
Facilitatea Localitate Nr. 

locuitori 

Deşeuri 
municipale 
generate 
t/an t/an mc/an 

Griviţa 3872 884 36 62 9 491 288 56 413 27 1961 957 
Total 
Subzona 7 37867 8642 349 609 90 4800 2812 543 4035 266 19182 9362 

Brahăşeşti 8629 1969 79 138 20 1093 640 124 919 60 4371 2133 
Buciumeni 2642 603 25 43 7 335 196 38 282 19 1339 653 
Ghidigeni 6516 1487 60 105 15 825 484 93 694 46 3300 1611 
Gohor 3751 856 35 60 9 475 279 54 400 26 1900 928 
Negrileşti 2830 646 26 46 7 359 210 41 302 20 1434 700 
Poiana 1862 425 17 30 5 236 139 27 199 13 943 461 
Priponeşti 2429 555 23 39 6 308 181 35 259 17 1231 601 
Ţepu 2619 598 24 42 6 332 195 38 279 19 1327 648 
Nicoresti 4146 946 38 67 10 525 308 60 442 29 2100 1025 

Subzona 8 
– arondare la 
Staţia de 
transfer şi 
sortare Ţepu 

Total 
Subzona 8 35424 8085 327 570 85 4488 2632 510 3776 249 17945 8760 

Beresti 3519 1807 73 127 19 1003 588 113 843 55 4010 1957 

Bălăbăneşti 2248 513 21 36 6 285 167 33 240 16 1139 556 

Bălăşeşti 2556 584 24 41 6 324 190 37 273 18 1295 632 
Bereşti – 
Meria 4244 969 39 68 10 538 315 61 452 30 2150 1049 

Cavadineşti 3154 720 29 51 8 400 234 45 336 22 1598 780 
Rădeşti 1656 378 16 27 4 210 123 24 177 12 839 410 

Subzona 9 
– arondare la 
Staţia de 
transfer şi 
sortare 
Bereşti 

Total 
Subzona 9 17377 4971 202 350 53 2760 1617 313 2321 153 11031 5384 

Total zona Depozit 
Tirighina 318732 156789 13842 18545 4599 80209 39608 21625 123615 13926 320827 132021 

Total zona  Depozit Tecuci 297322 83309 4659 7158 1381 45079 24942 7267 47564 4127 180232 83066 
Total general – Judeţ Galaţi 616054 240098 18501 25703 5980 125288 64550 28892 171179 18053 501059 215087 

* Valorile au fost rotunjite pentu o mai uşoară interpretare 
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Tabel nr. 6-3 Coordonate ale staţiilor de transfer faţă de depozitul de la Tecuci 

Nr 
subzonă Staţia de transfer 

Distanţa până la 
depozitul Tecuci 

(km) 

Ruta  
drum (destinaţie) 

3 Tudor Vladimirescu 34 DN 25 (Tecuci) 
DJ 251 (Costache Negri) 
DJ 254 (Griviţa) 
DJ 254B, DJ 253 (Umbrăreşti) 

4 Pechea 45 

DN 25 (Tecuci) 
DJ 255 (Viile) 
DJ 253 (Băleni) 
DJ 253 (Cudalbi) 
DJ 251 (Valea Mărului) 

5 Măstăcani 60 

DJ 251 (Tecuci) 
DJ 242 (Vârlezi) 
DJ 251G (Vala Mărului) 6 Tg. Bujor 43 
DJ 251 (Tecuci) 

7 Valea Mărului 21 DJ  251 (Tecuci) 
DJ 252G (Munteni) 

8 Ţepu 20 
DN 24 (Tecuci) 
DJ 242B (Balinteşti) 
DJ 251C (Crăieşti) 
DJ 252C (Smulţi) 
DJ 251C (Valea Mărului) 

9 Bereşti 63 

DJ 251 (Tecuci) 

 

Facem precizarea că amplasarea staţiilor de transfer şi calculul capacităţilor acestora se va face în 
urma unor studii de detaliu. Aceste studii pot indica schimbarea locaţiilor propuse pentru aceste 
facilităţi în alte unităţi administrative decât cele indicate anterior.  

 

6.4 ANALIZA COMPARATIVĂ A TEHNICILOR APLICABILE 

6.4.1 Identificarea alternativelor pentru atingerea ţintelor 

Identificarea alternativelor privind gestiunea deşeurilor municipale a fost realizată pe baza: 

• Obiectivelor şi ţintelor formulate în capitolul 3; 

• Opţiunilor tehnice disponibile şi agreate la nivel naţional şi regional; 

• Particularităţilor de natură socio-economică şi naturală a judeţului Galaţi (vezi capitolul 2). 

Pentru fiecare etapă din gestiunea deşeurilor municipale pot fi identificate numeroase opţiuni 
tehnice ce pot fi selectate / grupate în cadrul unor alternative. Găsim necesar a prezenta aici o 
schemă conceptuală generală privind opţiunile de gestiune a deşeurilor municipale (Figura nr. 6-
4). Situaţia existentă în prezent în judeţ precum şi limitările impuse de ţintele asumate fac 
imposibilă selectarea unei „opţiuni unice”. Aşa cum vom arăta în cele ce urmează, analiza 
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alternativelor are menirea de a asigura în primul rând atingerea ţintelor! Se va arăta deci că uneori 
este necesar a selecta mai multe alternative în cadrul aceleaşi etape (precolectare, colectare etc) 
pentru a ne asigura că ţintele vor fi atinse. 

 

 

Figura nr. 6-4 Schemă simplificată asupra opţiunilor de management al deşeurilor municipale 

 

Alternativele luate în calcul sunt prezentate în Tabelul nr. 6-4. 
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Tabel nr. 6-4 Alternative privind gestiunea deşeurilor municipale 

Etapa Alternative 
1.1 Pre-colectare individuală (din poartă în poartă) în amestec 
1.2 Pre-colectare individuală pentru două fracţii (reciclabile şi reziduuri) 
1.3 Pre-colectare individuală pentru patru fracţii (hârtie/carton, alte reciclabile, 
biodegradabile, reziduuri) 
1.4 Pre-colectare în amestec prin aport individual la platforme comune 
1.5 Precolectare prin aport individual la platforme comune pentru două fracţii 
(reciclabile şi reziduuri) 

1. Pre-colectare 

1.6 Precolectare prin aport individual la platforme comune pentru patru sau mai 
multe fracţii (hârtie/carton, alte reciclabile, biodegradabile, reziduuri) 

2.1 Utilizarea autogunoierelor de mici capacităţi 
2.2 Utilizarea autogunoierelor de mare capacitate 

2. Colectare şi 
transport 

2.3 Utilizarea tractoarelor cu remorcă 

3.1 Înfiinţarea de staţii de sortare pentru fiecare punct de transfer al deşeurilor 
3. Sortare 3.2 Staţii de sortare de capacitate mare aferente doar viitoarelor depozite (Galaţi şi 

Tecuci) 

4.1 Compostare individuală 
4.2 Platforme comune pentru compostare 
4.3 Staţii de compostare de capacităţi medii în cele nouă subzone 
4.4 O Staţie de compostare de mare capacitate (de preferat în vecinătatea 
Muncicipiului Galaţi) 
4.5 Staţie de tratare mecano-biologică (de preferat în vecinătatea Muncicipiului 
Galaţi) 

4. Gestiunea 
deşeurilor 
biodegradabile 

4.6 Incinerare 

 

6.4.2 Stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor 

Criteriile utilizate pentru evaluarea alternativelor au fost selectate în cadrul celei de-a doua întâlniri 
a grupului de lucru. Prezentarea lor şi calificativele utilizate în evaluarea alternativelor se găsesc în 
Tabelul 6-5. 
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Tabel nr. 6-5 Criterii pentru evaluarea alternativelor 

Criteriu de evaluare 
Atingerea 
ţintelor 
asumate 

Cerinţă legislativă Aplicabilitate Impact asupra 
mediului Costuri 

Confortul / 
siguranţa 
cetăţenilor 

Implicarea 
cetăţenilor Calificativ 

Criterii de performanţă 

+2 
Asigură 
atingerea 
ţintelor 

Cerinţă expresă 
(obligativitate) Totală (orice condiţii) 

Pozitiv 
semnificativ 

(direct, imediat, 
sustenabil) 

Reduse Lipsa oricărui 
risc Implicare activă 

+1 
Poate permite 

atingerea 
ţintelor 

Menţionată în 
legislaţie 

Parţială (urban / 
rural, funcţie de căile 

de acces etc) 

Pozitiv (indirect, 
după un anumit 
timp, doar asupra 
anumitor aspecte ) 

Suportabile Confort 
acceptabil Conştientizare 

0 Irelevant Nemenţionat Irelevant / 
neconcludent Neconcludent Irelevant Irelevant Irelevant 

-1 
Există riscul 
neatingerii 

ţintelor 
Anumite limitări Dificil de aplicat Impact negativ Costuri mari Confort precar Implicare redusă 

-2 
Nu permite 
atingerea 
ţintelor 

Neconform Neaplicabil Impact negativ 
semnificativ Costuri foarte mari Existenţa unor 

riscuri 
Imposibilitatea 

implicării 
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6.4.3 Evaluarea alternativelor fezabile pentru judeţ 

Procesul de selectare a alternativelor s-a făcut prin: 

• Propunerea şi dezbaterea alternativelor în cadrul grupului de lucru; 

• Analiza multicriterială a alternativelor urmată de dezbaterea rezultatelor în cadrul grupului de 
lucru.  

 

Prezentăm în continuare principalele rezultate ale dezbaterilor din grupul de lucru: 

1. Utilizarea platformelor de pre-colectare cu recipienţi de 1,1 m3 pentru colectare selectivă 
este soluţia cel mai des utilizată. Este în măsură să asigure cele mai mici costuri investiţionale 
şi de operare, contribuie la implicarea cetăţenilor, este echitabilă în condiţiile utilizării taxei şi 
nu a tarifelor. Dezavantajele constau în utilizarea greşită a recipienţilor dedicaţi diferitelor 
fracţii (un grad scăzut de puritate al deşeurior colectate selectiv), fapt datorat în primul rând 
unor campanii ineficiente de conştientizare a populaţiei. 

2. Trebuie acordată prioritate acelor măsuri care permit atingerea ţintelor asumate. 
Factorii de iniţiativă şi decizie trebuie să se concentreze asupra extinderii rapide a serviciilor 
de salubritate prin colectare selectivă. 

3. Un aspect important este acela al alegerii locaţiilor diferitelor facilităţi de colectare, 
depozitare temporară, sortare a deşeurilor. Alegerile greşite / insuficient fundamentate vor 
întârzia punerea în aplicare a viziunii strategice şi implicit ratarea ţintelor asumate. 
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Tabel nr. 6-6 Rezultatele evaluării alternativelor  

Alternative 
Atingerea 
ţintelor 
asumate 

Cerinţă 
legislativă Aplicabilitate 

Impact 
asupra 
mediului 

Costuri 
Confortul 
/siguranţa 
cetăţenilor 

Implicarea 
cetăţenilor 

Punctaj 
total 

1.1 Pre-colectare individuală în amestec -1 -1 1 1 -1 2 -2 -1 
1.2 Pre-colectare individuală pentru două fracţii  1 2 0 1 -1 1 -1 3 
1.3 Pre-colectare individuală pentru patru fracţii  2 2 -1 1 -2 1 0 3 
1.4 Pre-colectare în amestec prin aport individual -1 -1 2 2 2 1 0 5 
1.5 Precolectare prin aport individual două fracţii  1 2 2 2 1 -1 1 8 
1.6 Precolectare prin aport individual patru/mai 
multe fracţii  2 2 1 2 1 -1 2 9 

2.1 Utilizarea autogunoierelor de mici capacităţi 0 0 2 1 -1 0 0 2 
2.2 Utilizarea autogunoierelor de mare capacitate 0 0 1 2 1 0 0 4 
2.3 Utilizarea tractoarelor cu remorcă 0 -2 1 -1 -2 0 0 -4 
3.1 Sortare pentru fiecare staţie de transfer 1 0 2 1 -1 0 0 3 
3.2 Sortare doar la depozite (Galaţi şi Tecuci) 1 0 1 1 -1 0 0 2 
4.1 Compostare individuală 2 1 1 1 2 2 1 10 
4.2 Platforme comune pentru compostare 1 1 1 1 1 1 2 8 
4.3 Staţii de compostare de capacităţi medii  2 1 1 1 -1 0 0 4 
4.4 O Staţie de compostare de mare capacitate  2 1 2 1 -1 0 -1 4 
4.5 Staţie de tratare mecano-biologică  2 1 1 1 -2 0 -2 1 
4.6 Incinerare 1 1 0 -1 -2 0 -2 -3 
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6.4.4 Alternativele optime pentru judeţul Galaţi 

O evaluare sumară a rezultatelor din tabelul de mai sus ar indica „reţeta” pentru gestiunea 
deşeurilor în Judeţul Galaţi:  

• Pre-colectarea selectivă a deşeurilor menajere prin aport individual pe patru/mai multe fracţii; 

• Colectarea şi transportul deşeurilor menajere cu autogunoiere de mare capacitate; 

• Compostarea individuală a fracţiei biodegradabile; 

• Prevederea unor instalaţii de sortare în cadrul staţiilor de transfer propuse. 

 

Pentru o înţelegere corectă a opţiunilor privind managementul deşeurilor municipale în judeţul 
Galaţi trebuie însă făcute următoarele precizări: 

• Alternativele selectate mai sus nu pot şi nu trebuie să fie aplicate pe întreg teritoriul judeţului. 
Ele trebuie văzute ca opţiuni prioritare şi acolo unde nu este posibilă aplicarea lor trebuie 
selectată următoarea opţiune (vezi rezultatele evaluării) sau acea opţiune ce poate fi aplicată cu 
succes la nivel local; 

• Aplicarea multora dintre opţiunile analizate aici presupune orizonturi diferite de timp 
(planificare, proiectare, obţinere finanţare, realizarea investiţiei). Aceste intervaluri de timp 
trebuie corelate cu ţintele asumate pentru a identifica momentul necesar punerii în aplicare a 
uneia sau alteia dintre opţiuni. 

În selectarea alternativelor relevante trebuie ţinut cont de cel puţin două aspecte privind atingerea 
ţintelor asumate: 

• Atingerea ţintelor privind reciclarea  

În tabelul următor este prezentat numărul şi procentul corespunzător din populaţia totală a 
judeţului care trebuie să colecteze separat diferitele fracţii pentru a se putea atinge ţintele asumate. 
Populaţia minimă reprezintă populaţia cu care în condiţii ideale s-ar putea atinge ţintele. În 
realitate, o sumă de factori ce ţin de „disciplina colectării selective” afectează eficienţa cu care 
aceste materiale sunt recuperate şi valorificate. Astfel, populaţia minimă a fost majorată cu 50% 
pentru a se asigura un prag optim pentru care se consideră că se pot atinge ţintele asumate. 

 

Tabel nr. 6-7 Populaţie implicată în schemele de colectare selectivă a materialelor reciclabile (nr. 
locuitori şi % din populaţia totală a judeţului) 

 Fracţia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
40.500 51.000 69.000 180.000 195.000 225.000 270.000 315.000 360.000 Plastic, 

sticlă, 
metal 6,53 8,25 11,23 29,40 31,97 37,03 44,60 52,23 59,91 

202.500 210.000 240.000 307.500 315.000 330.000 345.000 360.000 375.000 

Populaţie 
optimă 
care 
trebuie 
să 
colecteze 
separat 

Hârtie 
/ 
carton 32,63 33,98 39,06 50,23 51,65 54,31 56,99 59,69 62,41 
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 Fracţia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
27.000 34.000 46.000 120.000 130.000 150.000 180.000 210.000 240.000 Plastic, 

sticlă, 
metal 4,35 5,50 7,49 19,60 21,32 24,69 29,74 34,82 39,94 

135.000 140.000 160.000 205.000 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 

Populaţie 
minimă 
care 
trebuie 
să 
colecteze 
separat 

Hârtie 
/ 
carton 21,76 22,65 26,04 33,49 34,43 36,21 38,00 39,79 41,61 

 

Concluzia acestui calcul este aceea că, de exemplu, la nivelul anului 2008, pentru atingerea ţintelor 
50% (procent necesar pentru atingerea ţintelor pentru hârtie/carton) din populaţia judeţului  
trebuie să colecteze separat (minim 3 fracţii). 

 

• Atingerea ţintelor privind deşeurile biodegradabile 

În tabelul următor au fost identificate şi cuantificate acele componente ale deşeurilor municipale 
generate ce pot contribui la atingerea ţintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile depozitate: 

• Fracţia pretabilă pentru reciclare (culoarea maro) este alcătuită din: 

o Hârtie/carton şi lemn din atingerea ţintelor pentru deşeurile de ambalaje; 

o Hârtie şi carton din deşeurile menajere colectare în mediul urban (altele decât cele 
din ambalaje). 

• Fracţia pretabilă pentru compostare în mediul rural (culoarea ocru, maro deschis) este 
alcătuită exclusiv din deşeuri alimentare şi de grădină. Au fost luate în calcul atât cantităţile 
generate şi colectate, cât şi cele generate şi necolectate, în proporţie de 70 %. 

• Fracţia pretabilă pentru staţia de compostare este alcătuită din: 

o Deşeuri din parcuri şi grădini (a fost luată în calcul o cantitate de 75% din 
cantitatea totală de deşeuri din grădini şi parcuri generată); 

o Deşeuri din pieţe (a fost luată în calcul o cantitate de 60% din cantitatea totală de 
deşeuri din pieţe generată); 

o Deşeuri stradale (a fost luată în calcul o cantitate de 50% din cantitatea totală de 
deşeuri stradale generată); 

o Deşeuri alimentare şi de grădină din deşeurile menajere colectate în mediul urban 
(a fost luată în calcul o cantitate de 30% din cantitatea totală generată). 

Observaţie: Datele raportate pentru anul 2005 privind cantităţile de deşeuri din grădini şi parcuri 
şi deşeurile din pieţe, date pe baza cărora s-a realizat prognoza de generare a acestor fluxuri de 
deşeuri pentru perioada de planificare, pot fi subestimate, la nivelul judeţului existând poteţial 
pentru colectarea unor cantităţi mai mari. Un grad de colectare mai ridicat şi o mai bună 
gestionare a acestor tipuri de deşeuri pot conduce la creşterea cantităţilor de deşeuri 
compostabile. 
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Tabel nr. 6-8 Componente ale deşeurilor municipale generate ce pot contribui la atingerea 
ţintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HC, lemn din atingerea ţintelor pt. amabalaje 5.972 6.492 6.978 7.496 7.871 8.264 

Deşeuri din grădini şi parcuri  87 87 88 89 90 

Deşeuri din pieţe  1.322 1.332 1.343 1.354 1.364 

Deşeuri stradale  983 990 998 1.006 1.014 

Rural_deşeuri alimentare şi de grădină colectate 
şi necolectate 

17.048 17.175 17.302 17.431 17.560 17.691 

Urban_HC nonambalaje 6.070 5.901 5.775 5.642 5.502 5.354 

Urban_deşeuri alimentare şi de grădină  12.215 12.237 12.258 12.280 12.302 

  TOTAL  44.173 44.701 45.256 45.661 46.079 

        

Reciclare     12.042 12.393 12.753 13.138 13.372 13.618 

Compostare individuală rural 17.048 17.175 17.302 17.431 17.560 17.691 

Compostare - Staţie de compostare  14.606 14.646 14.687 14.729 14.770 

         

Ţinte reducere biodegradabil de la 
depozitare (tone)   17.175   52.936 

       
Cantitate deşeuri biodegradabile generată (t) 118.097 118.665 119.237 119.813 120.393 120.977 
Reducere prin compostare (t) 17.048 31.780 31.949 32.118 32.289 32.461 
Deşeuri biodegradabile valorificate (t) 12.042 12.393 12.753 13.138 13.372 13.618 
Deşeuri biodegradabile ramase nevalorificate (t) 89.007 74.492 74.536 74.557 74.732 74.898 
Deşeuri biodegradabile admise în depozite (t)   102.062 102.062 102.062 68.041 
Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale 
ce trebuie redusă de la depozitare (t)   -27.526 -27.505 -27.330 6.857 

 

Analiza valorilor prezentate în tabelul de mai sus pune în evidenţă următoarele: 

• Atingerea ţintei stabilite pentru anul 2010 poate fi realizată prin soluţiile disponibile (reciclare, 
compostare individuală în mediul rural , stație de compostare); 

• Atingerea ţintei stabilite pentru anul 2013 poate fi realizată numai prin asigurarea realizării 
integrale a celor trei componente: reciclare + compostare individuală rural + staţie de 
compostare urban, fiind însă necesară şi găsirea unei alte soluţii pentru atingerea ţintelor. 
Aceasta poate consta în tratarea mecano-biologică sau tratarea termică a deşeurilor 
municipale. 

 

Concluzionând toate cele afirmate anterior, propunem următoarea schemă privind alternativele 
optime de gestiune a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi. 
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Tabel nr. 6-9 Alternative optime de gestiune a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 

Etapa / 
componenta Rural Urban Observaţii 

Precolectare 
Aport individual la puncte de 
colectare selectivă (4 sau mai 

multe fracţii) 

Colectare din poartă în 
poartă pentru reziduuri 

şi aport individual 
pentru reciclabile 

- 

Transport 
Mijloace adecavate condiţiilor 

din teren (preferabil 
autogunoiere) 

Autogunoiere de mare 
capacitate - 

Sortare Instalaţii de sortare pentru subzonele de arondare 

Prin proiectele 
existente se vor 
realiza 2 Staţii de 
sortare: Galaţi şi 

Tecuci 

Biodegradabile Compostare individuală Staţii de compost 

Prin proiectele 
existente se vor 
realiza 3 Staţii de 

compostare: Galaţi, 
Tecuci, Tg. Bujor 
Există de asemenea 
un proiect pentru 

realizarea unei Staţii 
de compostare a 

gunoiului de grajd la 
Măstăcani 

Biodegradabile 
/ reciclabile Staţie TMB (nivel regional) 

Pentru asigurarea 
atingerii ţintelor 

(preferabil până în 
2013) 

Eliminare Depozitare finală în viitoarele depozite ecologice zonal 
(Galaţi - Tirighina şi Tecuci) 

Depozitul ecologic de 
la Tecuci ar trebui 
realizat până în anul 
2013, chiar dacă 

actualul depozit are ca 
dată de sistare a 

activităţii anul 2017 

Valorificare Valorificare energetică (ex: coincinerare) 
După atingerea 
ţintelor privind 

reciclarea ambalajelor 
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7 
7. CALCULUL CAPACITĂŢILOR 
NECESARE PENTRU 
GESTIONAREA DEŞEURILOR 
MUNICIPALE 

 

 

Scopul acestui capitol este de a stabili, pentru alternativa aleasă, tipul şi numărul echipamentelor 
şi facilităţilor pentru gestionarea deşeurilor, cum ar fi: recipienţi de precolectare şi/sau containere, 
camioane de colectare, transportoare de mare capacitate, staţii de transfer, instalaţii de sortare, 
instalaţii de compostare, instalaţii de tratare mecano-biologică şi terenuri de depozitare care, odată 
construite şi operabile, vor permite atingerea obiectivelor şi ţintelor impuse în PJGD. 

 

7.1 COLECTARE ŞI TRANSPORT 

Principalele constrângeri pentru calculul echipamentelor de colectare şi transport sunt legate de 
ţintele stabilite de HG nr. 621/2005 privind deşeurile de ambalaje, precum şi de necesitatea 
extinderii sistemului de colectare a deşeurilor în zona rurală până la jumătatea anului 2009 la un 
procent de 80 %, datorat necesităţii închiderii şi ecologizării spaţiilor de depozitare din zona 
rurală (conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor). 

 

7.1.1 Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare 

Pentru atingerea ţintelor stabilite privind gradul de acoperire servicii de salubritate, acesta ar 
trebui să evolueze conform tabelului de mai jos. 

 

Tabel nr. 7-1 Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate 

Gradul de acoperire cu servicii de salubritate (%) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Urban 95,94 99,28 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Rural 0,34 0,34 2,26 30,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 
Total 54,70 56,50 57,22 69,47 91,25 93,42 95,60 97,79 100,00 

 

La nivelul judeţului Galaţi principala problemă legată de gradul de acoperire cu servicii de 
salubritate apare în mediul rural.  

Conform datelor existente la nivelul APM Galaţi, în mediul urban gradul de acoperire cu servicii 
este de aproximativ 99%, astfel încât nu ar trebui să existe probleme privind atingerea ţintelor. 
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Aspectele care trebuie urmărite aici ţin de îmbunătăţirea serviciilor şi implementarea colectării 
selective a deşeurilor.  

În ceea ce priveşte mediul rural însă, gradul de acoperire cu servicii era de 0,3% la nivelul anilor 
2005 şi 2006 şi de aproximativ 2,3% în 2007. Proiectele existente, respectiv proiectul Phare CES 
de la Iveşti, vor asigura o creştere cu aproximativ 3,7% a gradului de acoperire cu servicii la 
nivelul anului 2008, departe de ţinta ce trebuie atinsă. Deoarece până la data de 16 iulie 2009 
spaţiile de depozitare a deşeurilor din zona rurală trebuie să fie reabilitate, acest fapt însemnând 
implicit că în zona rurală la acea dată trebuie să existe un sistem de colectare a deşeurilor, prin 
care să se asigure transportul către staţiile de transfer sau depozitele autorizate cele mai apropiate, 
s-a propus ca ţinta referitoare la gradul de acoperire cu servicii de salubritate în mediul rural în 
anul 2009 să fie de 80 %. Acest lucru înseamnă că până la această dată vor trebui asigurate servicii 
de colectare a deşeurilor pentru încă 74% din populaţia rurală. 

Concluzionând trebuie spus că proiectele aflate în implementare: 

• Nu permit atingerea ţintelor din 2009 privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate în 
mediul rural; 

• Au însă o contribuţie valoroasă la extinderea colectării selective (în special proiectul ISPA) şi 
la atingerea ţintelor privind deşeurile de ambalaje (facilităţi de sortare) şi deşeurile 
biodegradabile (facilităţi de compostare). 

 

7.1.2 Colectarea selectivă a materialelor reciclabile  

Pentru colectarea cantităţii de deşeuri de ambalaje dintr-o anumită categorie de material 
provenind din deşeurile menajere şi asimilabile este necesară identificarea pentru început a 
surselor de generare (populaţie, servicii, comerţ, industrie etc.). 

Stabilirea modului în care trebuie implementate sistemele de colectare selectivă (pe două sau mai 
multe categorii de materiale de ambalaj), astfel încât să se realizeze ţintele prevăzute în plan, se 
face în funcţie de situaţia specifică judeţului. 

Cuantificarea ţintelor privind ambalajele, calculate pe baza prognozei de generare a deşeurilor de 
ambalaje şi a ţintelor de reciclare/valorificare, a fost realizată în Capitolul 4. 

În ceea ce priveşte colectarea deşeurilor de ambalaje generate de industrie, comerţ şi instituţii s-a 
utilizat ipoteza că un procent de 95 % din cantităţile generate pot fi colectate. Pentru colectarea 
deşeurilor de ambalaje de la servicii, comerţ, industrie etc. se va stabili metoda optimă de 
colectare împreună cu toţi factorii implicaţi. 

Pentru calculul numărului de locuitori care trebuie implicaţi în colectarea selectivă în vederea 
atingerii ţintelor s-au utilizat următoarele ipoteze: 

• calculul s-a efectuat în primul rând pentru stabilirea numărului de locuitori de la care se poate 
colecta cantitatea de deşeuri de ambalaje din hârtie necesară pentru atingerea ţintei de 
reciclare stabilită pentru anul 2008; 
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• pentru restul materialelor (sticlă, plastic, metale) - numărul populaţiei care trebuie să colecteze 
separat este stabilit ca valoare maximă a populaţiei care asigură îndeplinirea ţintelor pentru 
fiecare material; 

• se ţine cont de faptul că îndeplinirea ţintelor de reciclare pe tip de material nu asigură şi 
îndeplinirea ţintelor globale de reciclare/valorificare. Astfel, la stabilirea numărului de 
locuitori care trebuie să colecteze separat s-a urmărit îndeplinirea tuturor ţintelor de 
reciclare/valorificare (ţinte pe material şi ţinte globale); 

• s-a considerat conţinutul de ambalaje din fiecare categorie de material de ambalaj existent în 
deşeurile menajere aşa cum au fost descrise în Capitolul 4; 

• s-a ţinut cont de faptul că nu toată populaţia dintr-o zonă în care este introdusă colectarea 
selectivă participă efectiv la aceasta. S-a considerat că pentru perioada 2008 - 2013 cel mult 
70% dintre locuitorii zonelor în care se va organiza colectarea selectivă vor respecta 
regulamentele de salubrizare; 

• după stabilirea numărului de locuitori necesari pentru colectarea cantităţii de hârtie/carton 
necesară atingerii ţintei stabilite pentru anul 2008, s-a mărit acest număr cu 50% pentru a se 
compensa efectele colectării de impurităţi în recipientele destinate colectării selective. 

 

Tabel nr. 7-2 Populaţie implicată în schemele de colectare selectivă a materialelor reciclabile (nr. 
locuitori şi % din populaţia totală a judeţului) 

 Fracţia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
40.500 51.000 69.000 180.000 195.000 225.000 270.000 315.000 360.000 Plastic, 

sticlă, 
metal 6,53 8,25 11,23 29,40 31,97 37,03 44,60 52,23 59,91 

202.500 210.000 240.000 307.500 315.000 330.000 345.000 360.000 375.000 

Populaţie 
optimă 
care 
trebuie să 
colecteze 
separat 

Hârtie/ 
carton 

32,63 33,98 39,06 50,23 51,65 54,31 56,99 59,69 62,41 

 

7.1.3 Capacităţi de colectare şi transport 

Pentru determinarea facilităţilor necesare colectării selective a deşeurilor s-a considerat următorul 
scenariu: 

• Colectarea a patru fracţii în mediul rural (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă şi reziduuri, 
considerând că fracţia biodegradabilă se va composta individual în gospodării), respectiv cinci 
fracţii în mediul urban (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodegradabil şi reziduuri); 

• Pentru o analiză unitară s-a luat în calcul exclusiv utilizarea de recipienţi de colectare cu 
capacitatea de 1,1 m3; 

• Facilităţile estimate reprezintă minimul necesar pentru a asigura colectarea selectivă a 
deşeurilor generate la nivelul fiecărei localităţi. Studii ulterioare pot determina în funcţie de 
cerinţele locale un număr mai mare de recipienţi/puncte de colectare care să permită creşterea 
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confortului cetăţenilor şi/sau o colectare mai facilă; 

• S-a ţinut cont de asemenea de cerinţele privind frecvenţa colectării, în special a reziduurilor şi 
a fracţiei biodegradabile (colectare zilnică în sezonul cald). Pentru celelalte fracţii s-a 
considerat o frecvenţă de colectare săpămânală pentru hârtie/carton şi sticlă şi la trei zile 
pentru plastic/metal; 

• Numărul punctelor de colectare s-a calculat considerând ca referinţă fracţia plastic/metal. În 
această situaţie o platformă de colectare poate conţine până la două containere pentru 
reziduuri, iar în acelaşi mod containerele pentru sticlă; 

• Numărul vehiculelor de transport reprezintă numărul minim de autovehicule necesare 
transportului cantităţilor de deşeuri generate şi colectate conform specificaţiilor anterioare; 

• Necesarul s-a determinat ţinând cont de dotările existente şi de cele prevăzute în proiectele în 
implementare. 

 

Tabel nr. 7-3 Capacităţi minim necesare de colectare şi transport 

Subzona Depozit / Staţie de 
transfer 

Recipienţi de 
colectare 
(1,1 mc) 

Vehicule de 
colectare 

(14 – 16 mc) 

Puncte de 
colectare 

Subzona 1 
Mun. Galaţi – 
Tirighina (exclusiv 
Mun. Galaţi) 

97 3 32 

Subzona 2 Mun. Tecuci 525 16 260 
Subzona 3 T. Vladimirescu 145 6 47 
Subzona 4 Pechea 111 4 35 
Subzona 5 Mastacani 89 3 30 
Subzona 6 Tg. Bujor 115 4 53 
Subzona 7 Valea Marului 154 5 49 
Subzona 8 Tepu 147 5 47 
Subzona 9 Beresti 100 3 29 
 Total 1.483 49 582 

 

Modalitatea de calcul aleasă aici a considerat exclusiv utilizarea recipienţilor de 1,1 m3. Se 
recomandă însă ca alegerea recipienţilor să se facă în urma analizării condiţiilor şi cerinţelor 
particulare ale fiecărei zone unde se doreşte întroducerea / extinderea / revizuirea sistemului de 
colectare selectivă a deşeurilor. 

 

7.1.4 Staţii de transfer 

În categoria sistemelor care pot fi incluse în etapa de transport a deşeurilor sunt şi staţiile de 
transfer. Staţiile de transfer sunt locuri special amenajate în care deşeurile sunt colectate şi 
transferate apoi în alte vehicule de transport de capacitate mai mare, acest fapt micşorând costul 
de transport şi reducând necesitatea de a construi mau multe depozite, fapt care este foarte 
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costisitor.  

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 2 Sud-Est prevedea pentru judeţul Galaţi 
realizarea a 8 staţii de transfer (fără precizarea zonelor de amplasare a acetora şi a zonelor de 
arondare). În urma estimărilor realizate pe parcursul elaborării Planului Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor – judeţul Galaţi şi a dezbaterilor din Grupul de lucru, a fost stabilit un necesar de 7 
staţii de transfer cu zonele aferente de arondare (vezi Capitolul 6 şi Anexa 3), respectiv Tudor 
Vladimirescu, Pechea, Măstăcani, Târgu Bujor, Valea Mărului, Ţepu, Bereşti. 

Proiectele existente în acest moment la nivelul judeţului nu prevăd realizarea de Staţii de transfer. 
Ţinând cont de faptul că în anul 2009 va trebui sistată depozitarea în depozitele de deşeuri din 
oraşele Bereşti şi Târgu Bujor şi în spaţiile de depozitare din zonele rurale, realizarea staţiilor de 
transfer devine o prioritate la nivelul judeţului. Este recomandabil ca în cadrul acestora să se 
realizeze şi operaţiuni de sortare a deşeurilor reciclabile. De asemenea trebuie analizată 
oportunitatea realizării în cadrul unora dintre staţiile de transfer şi a unor staţii de compostare de 
capacitate mică sau medie. Aceste decizii vor fi însă luate în cadrul Studiilor de fezabilitate ce vor 
fi elaborate pentru realizarea investiţiilor. 

 

7.2 TRATAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR 

7.2.1 Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje 

Pentru atingerea ţintelor privind deşeurile de ambalaje este necesară parcurgerea următorilor paşi: 

• Extinderea gradului de acoperire cu servicii de salubritate să se facă prin introducerea 
colectării selective (patru sau mai multe fracţii); 

• Aferent fiecărei staţii de transfer, dar şi viitoarelor două depozite conforme, să se realizeze 
instalaţii de sortare care să proceseze fracţiile reciclabile. 

Proiectele existente prevăd realizarea de staţii de sortare la Galaţi (proeict ISPA) şi Tecuci (proiect 
Phare CES).  

Se recomandă ca la proiectarea viitoarelor Staţii de transfer să se ia în considerare şi prevederea de 
instalaţii de sortare a deşeurilor reciclabile. Calculul capacităţilor staţiilor de sortare va fi realizat în 
cadrul studiilor de fezabilitate, în funcţie de metoda de colectare selectivă aleasă. 

 

7.2.2 Tratarea deşeurilor biodegradabile municipale 

O analiză privind opţiunile de atingere a ţintelor privind reducerea cantităţilor de deşeuri 
biodegradabile depozitate este prezentată în Tabelul nr. 6-8, Capitolul 6.  

Conform acestei analize, ţinta stabilită pentru anul 2010 poate fi atinsă prin realizarea celor trei 
soluţii disponibile (reciclare, compostare individuală în mediul rural, stații de compostare). Se 
estimează că cele trei staţii de compostare pentru care există deja proiecte (Galaţi, Tecuci, Tg. 
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Bujor) şi care vor funcţiona până la acea dată vor fi suficiente pentru atingerea ţintei din anul 
2010. 

O situaţie delicată se va înregistra la nivelul anului 2013. Aici, contribuţia tuturor celor trei opţiuni 
(compostare individuală în rural (ipoteza compostării în rural de 100%), compostare în toată zona 
urbană şi reciclarea) nu reuşeşte să atingă ţinta. Pentru asigurarea atingerii ţintei, în condiţiile unor 
reţineri majore privind performanţele compostării atât în mediul rural cât şi în cel urban, se 
impune considerarea realizării unei instalaţii de tratare mecano-biologică. 

Concluzionând cele afirmate mai sus, calendarul de implementare al măsurilor necesare atingerii 
ţintelor privind deşeurile biodegradabile trebuie să includă: 

• Asigurarea compostării individuale (sau platforme comunale) în mediul rural pentru cel puţin 
60% din populaţia rurală în anul 2010 şi pentru 100% din populaţia rurală în 2013; 

• Existenţa staţiilor de compostare, realizabile în intervalul 2010 – 2013. Aşa cum aminteam 
anterior, trebuie analizată oportunitatea realizării unor staţii de compostare de capacitate mică 
sau medie aferente staţiilor de transfer. Realizarea acestor investiţii se poate face etapizat, în 
sensul că în orizontul 2008 – 2010 este prioritară realizarea staţiilor de transfer, pentru care în 
prezent nu există proiecte, în timp ce ţinta de reducere a cantităţilor de deşeuri biodegradabile 
depozitate pentru anul 2010 ar putea fi atinsă cu ajutorul celor 3 staţii de compostare aflate în 
curs de implementare. Realizarea de noi staţii de compostare va fi însă necesară pentru 
atingerea ţintelor pentru deşeuri biodegradabile pentru anul 2013; 

• Realizarea unei staţii de tratare mecano – biologică în orizontul anului 2013 (opţiunea trebuie 
analizată la nivel regional !).  

• O alternativă la tratarea mecano – biologică este o instalaţie de tratare termică cu valorificare 
energetică. Aceasta însă presupune costuri mai mari şi este fezabilă tot în context regional. Cu 
privire la alternativa tratării termice a deşeurilor municipale trebuie făcute de asemenea două 
precizări: 

o Planul naţional privind gestionarea deşeurilor (HG 1470/2004) precizează că realizarea de 
incineratoare pentru deşeuri menajere se va face după atingerea ţintelor de colectare 
selectivă a deşeurilor biodegradabile şi reciclabile şi că aceasta va succede valorificării şi 
depozitării deşeurilor municipale. Acelaşi document prevede ca cerinţă, realizarea unor 
capacităţi de minim 150.000 t/an. 

o Costurile unei instalaţii de tratare termică pot depăşi 80 mil Euro. 

 

Facem precizarea că evoluţiile în intervalul de planificare (2007 – 2013) pot evidenţia siuaţii mai 
favorabile decât cele analizate aici. Această afirmaţie se bazează pe reţinerile privind calitatea 
unora din datele pe care s-a realizat prognoza. 
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7.3 DEPOZITARE DEŞEURI 

În conformitate cu Planul de implementare al Directivei privind depozitarea deşeurilor, 
angajamentele asumate de România în procesul de negociere pentru aderare la Uniunea 
Europeană şi prevederile Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor  - Regiunea 2 Sud-Est, în 
judeţul Galaţi este prevăzută realizarea a 2 depozite conforme pentru deşeuri municipale: 
Galaţi – Tirighina (adiacent vechiului depozit) şi Tecuci. 

În proiectul ISPA 2003/RO/16/P/PE/027 – „Managementul integrat al deşeurilor urbane solide 
în Municipiul Galaţi şi în zonele învecinate” este prevăzută construirea noului depozit ecologic 
Tirighina. Noul depozit ecologic zonal al Municipiului Galaţi va fi amplasat în partea de sud a 
amplasamentului depozitului existent, ca o extensie a acestuia, prin amenajarea unei noi zone de 
depozitare. Conform Acordului integrat de mediu nr. 12 din 04.09.2006, numărul de locuitori 
deserviţi de viitorul depozit ecologic Tirighina este de cca 400.0000, incluzând aici locuitorii 
municipiului Galaţi şi ai localităţilor limitrofe (Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti, Braniştea), 
cu posibilitatea extinderii viitoare. 

Depozitul va fi format din 4 celule ce vor ocupa 15 ha, durata de viaţă estimată fiind de 20 ani. 
Prima celulă de depozitare de la Tirighina, ce va fi realizată prin proiectul ISPA, va ocupa o 
suprafaţă 6 ha şi va avea o capacitate de 0,96 mil m3 şi o durata de viaţă de 4 - 5 ani. Celelalte 
celule urmează a fi construite din fonduri proprii. 

Depozitul zonal de la Tecuci va trebui să preia aproximativ 1/3 din cantitatea de deşeuri 
municipale generată la nivelul judeţului. Acesta va deservi circa 48% din populaţia judeţului şi va 
fi conectat cu un sistem de colectare şi transport care se va întinde pe cca. 90% din suprafaţa 
judeţului. 

 

Pentru stabilirea cantităţilor de deşeuri ce necesită depozitare, conform Metodologiei, a fost 
efectuat următorul calcul: 

Qdep/an =Qan – Qsort/an – Qcomp – QTMB – Qinc + Qr 

unde: 
Qdep/an reprezintă capacitatea de depozitare necesară în fiecare an, exprimată în tone 
Qan reprezintă cantitatea de deşeuri municipale generată anual, exprimată în tone 

Qsort/an reprezintă capacitatea de calcul a staţiilor de sortare din judeţ în anul pentru care se face 
calculul, exprimată în tone 

Qcomp reprezintă cantitatea de deşeuri tratate anual prin compostare, care pentru raţiuni de calcul 
poate fi egală cu cantitatea de deşeuri biodegradabile care pot fi colectate diferenţiat 

QTMB 
reprezintă cantitatea de deşeuri tratate anual mecano-biologic, care pentru raţiuni de                  
calcul poate fi egală cu cantitatea de deşeuri biodegradabile ce trebuie procesată prin 
tratamente mecano-biologice 

Qinc reprezintă cantitatea de deşeuri tratată termic (co-incinerare, incinerare etc.) 

Qr reprezintă suma cantităţilor de deşeuri care constituie refuzuri la staţiile de sortare, staţiile 
de compostare, instalaţiile de tratare mecano-biologică sau la incineratoare. 

 
Valorile determinate sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabel nr. 7-4 Cantităţi estimate de deşeuri municipale depozitate 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantitatea de deşeuri municipale 
generată (t/an) Qan 243.835 245.039 246.252 247.473 248.703 249.941 

Cantitatea reciclată de materiale de 
ambalaje altele decât hârtie/ carton 
sau lemn din deşeurile municipale 
(t/an) 

Qsort/an 8.966 9.934 11.136 12.801 14.613 16.583 

Cantitatea de deşeuri 
biodegradabile reciclată 
sau reutilizată în 
gospodăriile rurale (t/an) 

29.090 29.567 30.055 30.569 30.933 31.309 

Cantitatea de deşeuri 
compostate (t/an) 

Qcomp 

0 14.606 14.646 14.687 14.729 14.770 

Cantitatea de deşeuri 
tratate mecano-biologic (t/an) QTMB 0 0 0 0 0 25.000 

Cantitatea de deşeuri 
tratată termic (t/an) Qinc 0 0 0 0 0 0 

Cantitatea de deşeuri 
reziduale (t/an) Qr 7.053 11.067 11.511 12.097 12.706 13.364 

Cantitatea de deşeuri 
depozitată (t/an) Qdep/an 212.832 201.999 201.926 201.514 201.134 175.642 

  

Până la realizarea depozitului zonal de la Tecuci, depozitarea se va putea realiza în depozitul 
actual al municipiului Tecuci, al cărui an de sistare a activităţii este 2017. Deoarece capacitatea 
disponibilă de depozitare a acestuia nu permite preluarea cantităţilor de deşeuri generate în zona 
sa de deservire (zonă directă + staţii de transfer) este necesară găsirea cât mai rapidă a surselor de 
finanţare pentru realizarea unei prime celule a depozitului ecologic cel târziu până în anul 2013. 
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8 8. ESTIMAREA COSTURILOR 
 
 
 

8.1 INTRODUCERE 

În acest capitol este prezentată o evaluare sumară a costurilor aferente investiţiilor necesare 
pentru implementarea măsurilor prevăzute în PJGD. Scopul evaluării costurilor este acela de a 
estima consecinţele economice ale investiţiilor propuse a fi realizate pentru perioada de 
planificare. 

Un nivel mai crescut de siguranţă în privinţa estimării costurilor va putea fi atins în faza ulterioară 
perioadei de planificare, corelat cu studiile de fezabilitate şi fiind acompaniat de schiţa 
conceptuală şi detaliată a amplasamentelor, cât şi de caracteristicile particulare ale instalaţiilor. 

Rolul acestui capitol nu este acela de a face recomandări specifice în ceea ce priveşte tarifele 
pentru gestionarea deşeurilor sau aspecte financiare complexe. 

 

 

8.2 ESTIMAREA COSTURILOR INVESTIŢIONALE PENTRU PJGD GALAŢI 

Costurile investiţionale au fost calculate pe baza capacităţilor identificate în capitolul anterior. 
Facem şi aici menţiunea că aceste costuri corespund condiţiilor minime necesare atingerii 
obiectivelor şi ţintelor asumate şi se referă doar la orizontul de planificare. Un alt aspect 
important de subliniat este acela că, acolo unde a fost posibil, investiţiile prevăzute în proiectele 
aflate în derulare nu au mai fost luate în calcul pentru această estimare. 

Costurile unitare utilizate au fost selectate din PRGD Regiunea 2 Sud Est şi informaţiile existente 
la nivelul proiectelor existente în judeţul Galaţi. 
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Tabel nr. 8-1 Costurilor investiţionale estimative pentru PJGD Galaţi 

Element de infrastructură Unitatea de 
măsură Unităţi Costuri 

unitare 

Cost total 
Investiţii 
prevăzute 
în PJGD 
(Euro) 

Cost total 
pentru 

perioada 2008 
– 2013 (Euro) 

nr. 4    Depozite urbane ce vor fi 
închise  Suprafaţa (ha) 8,15 150.000 1.222.500 322.500 

nr. 191    Depozite rurale ce vor fi 
închise  Suprafaţa (ha) 160 15.000 2.400.000 2.400.000 

Suprafaţa (ha) 15    
nr. 1 (Tecuci)    Noi depozite zonale 

Capacitate (t/an) Min 
50.000 2.105.500 31.582.500 11.507.500 

Deschidere celula 2 depozit 
Galati Suprafaţa (ha) 4 1.512.500 6.050.000 6.050.000 

Recipienţi colectare - total nr. 1.483 300 444.900 444.900 

Vehicule de colectare - total nr. 49 100.000 4.900.000 4.900.000 

Puncte de Colectare nr. 582 1.000 582.000 582.000 
nr. 7 1.000.000 7.000.000 7.000.000 Staţii de Transfer + sortare 
Capacitate (t/an)     
nr. 1 600.000 600.000 600.000 Staţii de Compostare  
Capacitate (t/an)     
nr. 0  0 0 Incineratoare 
Capacitate (t/an)     
nr. 1  5.500.000 5.500.000 Instalaţii de Tratare Mecano-

Biologică Capacitate (t/an)     
Neprevăzute 10%   5.478.190 3.380.690 

TOTAL 65.760.090 42.687.590 

 

Valoarea investiţiilor necesare pentru conformarea cu cerinţele legislative este de 59.105.090 
euro, din care în perioada de planificare (2008 - 2013) 36.032.590 euro. Ponderea diferitelor 
categorii de costuri în valoarea investiţiilor este prezentată în Figura nr. 8-1. 

Atragem atenţia însă că din principalul capitol de cheltuieli „deschidere depozite”, în perioada de 
planificare (2008 – 2013) nu vor putea fi realizate decât o parte din lucrări (o celulă pentru 
depozitul Tecuci). 
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Instalatii de Tratare 
Mecanica-Biologica; 

5.500.000

Statii de 
Compostare ; 

600.000
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sortare; 7.000.000

Puncte de 
Colectare; 582.000

Vehicule de 
colectare - total; 

4.900.000

Recipienti colectare - 
total; 444.900

Depozite zonale; 
17.557.500

Depozite urbane ce 
vor fi inchise ; 

322.500Neprevazute; 
3.380.690

Depozite rurale ce 
vor fi inchise ; 
2.400.000

 

Figura nr. 8-1 Structura costurilor investiţionale pentru perioada 2008 – 2013 (Euro) 

 

 

8.3 ESTIMAREA COSTURILOR OPERAŢIONALE ŞI DE ÎNTREŢINERE 

În estimarea costurilor de operare şi întreţinere au fost luate în calcul categoriile de cheltuieli şi 
costurile unitare propuse de Metodologia de elaborare a PJGD. Categoriile de cheltuieli sunt 
următoarele: 

• Activităţile de colectare şi transport; 

• Activităţile de sortare; 

• Compostarea; 

• Costurile cu depozitarea deşeurilor; 

• Alte costuri (include transportul deşeurilor de la staţiile de transfer la depozite). 

Scenariul de calcul a luat în considerare calendarul de realizare al investiţiilor (închidere depozite 
actuale, deschidere depozite noi, realizare staţii de transfer şi sortare, atingerea ţintelor privind 
gradul de acoperire cu servicii etc). Facem şi aici menţiunea că în realitate costurile pot fi mult mai 
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mici, scenariul luat în calcul, deşi în acord cu cerinţele legislative şi obectivele acestui plan, este 
unul optimist. 

Tabel nr. 8-2 Costuri de operare şi întreţinere 

Activităţi Unitate de măsură Cost unitar (€) 
Activităţi de colectare şi transport Preţ/t 22 
Sortare Preţ/t 30,72 
Compostare Preţ/t 33,63 

Tratare mecano - biologică Preţ/t 32,02 
Depozitare Preţ/t 3 
Material inert depozitat Preţ/t 2 
Altele (Transport de la Staţia de transfer) Preţ/t 2,53 

 

Perioadele de amortizare a diferitelor echipamente şi construcţii a fost selectată pe baza duratei 
medii de funcţionare indicată de HG 2139/2004. 

Costurile privind investiţiile aferente PJGD Galaţi sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabel nr. 8-3 Costurile privind investiţiile aferente PJGD Galaţi 

Valoarea netă actualizată Euro 

VNA @5% Costuri investiţionale 35.649.014,27 
VNA @5% Costuri operaţionale şi de întreţinere 14.465.401,40 
VNA @5% Costuri totale 48.357.530,67 

 

8.4 SUPORTABILITATE 

Suportabilitatea este înţeleasă ca fiind capacitatea utilizatorilor de servicii de gestionare a 
deşeurilor de a plăti pentru aceste servicii fără a renunţa la alte nevoi de bază.  

Pentru a putea evalua suportabilitatea economică a serviciilor de salubrizare (solvenţa 
consumatorului) a fost necesară indentificarea „capacităţii de plată” a utilizatorilor. Altfel spus, s-a 
dorit identificarea măsurii în care venitul cetăţenilor este suficient pentru a acoperi costurile în 
creştere ale serviciilor de salubrizare fără a prejudicia capacitatea acestora de a plăti pentru nevoile 
de bază.  

Potrivit metodologiei de realizare a PJGD, pragul de suportabilitate acceptabil pentru serviciile de 
salubrizare este de aproximativ 1,5% din nivelul mediu al veniturilor unei gospodării (tarifele 
trebuie să acopere întregul ciclu al serviciilor de salubrizare - colectare, transport, sortare, tratare, 
depozitare). 

Pentru estimarea suporatabilităţii la nivel judeţean au fost făcut aprecieri generale asupra nivelului 
tarifelor practicate în prezent pentru servicile de salubritate. Informaţiile disponibile privind 
venitul mediu sunt la nivelul regiunii şi au fost prezentate în capitolul 2.1. 
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Este evident că tarifele variază şi vor varia în cadrul judeţului, funcţie de structurile diferite de 
cost ale prestatorilor de servicii. Scopul acestui plan judeţean nu este acela de a detalia aspectele 
legate de fezabilitatea financiară şi a modului în care aceasta influenţează tarifele la nivel local. 

8.4.1 Capacitătea de plată pentru serviciile de salubrizare 

Conform PRGD Regiunea 2 Sud Est, disponibilitatea de plată pentru servicii de gestiune a 
deşeurilor în regiunea 1 creşte de la 1,32 euro în 2004 la 2,08 euro în 2013. 
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Tabel nr. 8-4 Disponibilitatea de plată pentru serviciile de gestiune a deşeurilor 

 

8.4.2 Compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale 

Pentru evaluarea suportabilităţii populaţiei faţă de costurile investiţionale propuse în PJGD au 
fost calculaţi indicatorii de cost pe tona de deşeu generată, tona de deşeu colectată şi pe cap de 
locuitor deservit. Aceşti indicatori sunt prezentaţi în tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. 8-5 Estimări privind impactul investiţiilor asupra tarifului de gestiune a deşeurilor 
(valori medii) 

VNA investiţii (investiţie + operare în perioada 2008 – 2013) – rata de 
actualizare 5% 48.357.530,67 euro 

Impactul investiţiei fără finanţare UE 
VNA investitii / t deşeuri generate 51,23 euro 
VNA investitii / t deşeuri colectate 53,99 euro 
VNA al investiţiei suplimentare necesare / pers şi lună  1,21 euro 
Costul suplimentar ca % din limita de suportabilitate 65,86 % 
Tariful necesar ca % din limita de suportabilitate pe durata de planificare 92,46 % 
Impactul investiţiei cu finanţare UE 
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Contribuția UE 70 % 
VNA al investitiei suplimentare necesare / pers şi lună (euro) 0,36 euro 
Costul suplimentar ca % din limita de suportabilitate 19,76 % 
Tariful necesar ca % din limita de suportabilitate pe durata de planificare 46,34 % 

 

Investiţiile propuse în cadrul acestui plan au o valoare mare, dată în principal de costurile cu 
realizarea depozitelor zonale (Tecuci şi celula 2 a depozitului Galaţi) şi construirea staţiilor de 
transfer şi sortare. Pentru ca această valoare să poată fi absorbită în nivelul disponibilităţii de plată 
al populaţiei pentru investiţiile propuse trebuie atrase surse de finanţare pentru a acoperi minim 
40% din costuri. 

 

8.4.3 Impactul investiţiilor asupra tarifelor existente 

Analiza impactului investiţiilor propuse asupra tarifelor existente suferă de o limitare majoră dată 
de lipsa unei evidenţe centralizate privind tarifele / taxele percepute pentru serviciile de 
salubrizare în mediul rural. Nivelul mediu al tarifelor de salubritate a fost calculat pe baza 
informaţiilor existente din principalele centre urbane ale judeţului. 

 

Tabel nr. 8-6 Nivelul tarifelor pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Galaţi (2006) 

Tarif colectare şi transport 
Localitate Persoane fizice 

(lei/pers/lună) 
Persoane juridice 

(lei/mc) 

Tarif depozitare 
(lei/mc) 

Galaţi 2,25 29,78 4,66 
Tecuci 1,98 28,7 6,0 

Sursa: PRGD Regiunea 2 Sud-Est 

 

Se constată faptul că, în condiţiile obţinerii sprijinului UE pentru finanţarea investiţiilor prevăzute 
aici, evoluţia tarifelor pentru gestionarea deşeurilor se va menţine în intervalul 2008 – 2013 sub 
pragul disponibilităţii de plată al cetăţenilor judeţului Galaţi. 
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Figura nr. 8-2 Disponibilitatea de plată şi evoluţia tarifelor de gestiune a deşeurilor în Judeţul 
Galaţi pentru perioada 2008 – 2013 

 

8.4.4 Ajustări ale PJGD pentru a nu se depăşi capacitatea de plată 

Nu considerăm că există argumente pentru ajustarea măsurilor propuse. Facem această afirmaţie 
pe baza următoarelor considerente: 

• Măsurile propuse aici reprezintă efortul minim necesar pentru atingerea obiectivelor şi 
ţintelor asumate; 

• Proiectele în derulare, cele în pregătire, precum şi oportunităţile de finanţare existente 
sunt argumente solide pentru asigurarea finanţării necesare şi astfel a menţinerii tarifelor 
sub pragul de disponibilitate de plată a populaţiei. 
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9 9. MĂSURI DE IMPLEMENTARE 
(PLAN DE ACŢIUNE) 

 

 

Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor necesită stabilirea unei serii de 
măsuri (plan de acţiune). Fiecare dintre obiectivele/obiectivele subsidiare stabilite în plan trebuie 
susţinut de una sau mai multe măsuri specifice de implementare. 

Dat fiind sistemul de reglementări în vigoare privind gestiunea deşeurilor în România, există două 
categorii de obiective, aşa cum au fost stabilite şi în Capitolul 3 Obiective şi ţinte: 

• Pentru unele dintre acestea sunt definiţi foarte clar şi precis indicatori specifici, ţinte de atins 
şi termene (de ex:. închiderea depozitelor de deşeuri neconforme, valorificarea/ reciclarea 
deşeurilor de ambalaje, valorificarea/recuperarea materialelor de la vehiculele scoase din uz 
etc.); 

• Pentru cea de-a doua categorie, nu există niciun tip de indice, obiectivele având un caracter 
general, abordând domenii precum cel instituţional ori cel al resurselor umane, financiar sau 
tehnologic etc. 

Pornind de la această situaţie, formularea măsurilor de implementare trebuie să se realizeze în 
două moduri: 

• În primul caz măsurile de implementare vor privi direct necesitatea atingerii ţintelor cel mai 
târziu la termenul prevăzut de legislaţie; 

• În cel de-al doilea caz măsurile de implementare trebuie alese dintre cele mai potrivite măsuri 
astfel încât să conducă la atingerea fiecărui sub-obiectiv. 

În continuare sunt prezentate obiectivele/obiectivele subsidiare şi ţintele şi măsurile de 
implementare aferente acestora, responsabilii şi termenele de îndeplinire a măsurilor. 
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 Politica şi cadrul legislativ privind gestionarea deşeurilor, Aspecte instituţionale şi 
organizatorice, Resurse umane 

 

Elaborarea cadrului legislativ şi organizatoric la nivel judeţean necesar implementării 
unui sistem integrat de management al deşeurilor 

Adaptarea şi dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric în vederea îndeplinirii 
cerinţelor naţionale şi compatibilizarea cu structurile europene 
Asigurarea resurselor umane ca număr şi pregătire profesională 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Stabilirea orientării judeţene în domeniul gestiunii 
deşeurilor, crearea cadrului organizatoric, precum şi a 
instrumentelor de implementare a acesteia 

Consiliul Judeţului Galaţi 2008 

Luarea de decizii în vederea implementării măsurilor şi 
atingerii ţintelor prevăzute în Planul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor  

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale, ARPM, 
APM, Garda de Mediu 

Începând cu 2008 

Realizarea aplicaţiei/aplicaţiilor pentru obţinerea 
finanţării în vederea realizării sistemului integrat de 
gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului (elaborare 
Master Plan, Studiu de fezabilitate, Analiză financiară, 
Analiză cost-beneficiu, Analiză instituţională, Evaluarea 
impactului asupra mediului pentru accesarea Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune) 

Consiliul Judeţului Galaţi 2008 - 2010 

Întărirea capacităţii administrative şi a responsabilităţii  în 
aplicarea legislaţiei privind gestionarea deşeurilor 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale, ARPM, 
APM, Garda de Mediu 

Permanent 

Constituirea grupului de monitorizare a PJGD, format 
din reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, ARPM 
Galaţi, APM Galaţi, Comisariatul Judeţean al Gărzii de 
Mediu 

Consiliul Judeţului Galaţi 2008 

Realizarea raportului de monitorizarea a PJGD Grup de monitorizare PJGD 
În primul trimestru 

al fiecărui an 
(începând cu 2009) 

Asigurarea de personal suficient şi bine pregătit 
profesional în domeniul gestionării deşeurilor şi dotări 
corespunzătoare la toate nivelele, atât în  sectorul public, 
cât şi în sectorul privat 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale, ARPM, 
APM, Garda de Mediu 

Începând cu 2008 
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 Finanţarea sectorului de gestionare a deşeurilor 

 

Crearea şi utilizarea de sisteme şi mecanisme economico-financiare pentru  
gestionarea deşeurilor în condiţiile respectării principiilor generale, cu precădere a 

principiului “poluatorul plateşte” şi a principiului subsidiarităţii 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Optimizarea utilizării tuturor fondurilor naţionale şi  
internaţionale disponibile pentru cheltuieli de capital în 
domeniul gestionării deşeurilor (Fondul pentru mediu, 
fonduri private, fonduri structurale şi de coeziune, 
instituţii bancare etc) 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile Administraţiei 

Publice Locale 
Permanent 

Realizarea unei liste de investiţii prioritare la nivel 
judeţean şi local şi alocarea de resurse finaciare necesare 
pentru: pregătirea de aplicaţii, realizarea de Studii de 
fezabilitate aferente proiectelor de investiţii, 
finanţarea/cofinanţarea investiţiilor 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale, ARPM 
Galaţi, APM Galaţi 

Începând cu 2008 

Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a deşeurilor 
care să cuprindă toate etapele de la colectare, transport, 
valorificare, reciclare, tratare şi eliminare finală (sistem 
integrat de management al deşeurilor) la nivelul judeţului 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile Administraţiei 

Publice Locale 

2008 cu atenţie 
permanentă 

Stimularea creării şi dezvoltării unei pieţe viabile pentru 
deşeurile reciclabile 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile Administraţiei 

Publice Locale 

2008 cu atenţie 
permanentă 

 

 Informarea şi conştientizarea părţilor implicate 

 

Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru toate părţile  
implicate 

Campanii publice referitoare la gestionarea deşeurilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Organizarea şi susţinerea de campanii de informare şi conştientizare 
a publicului privind prevenirea generării deşeurilor şi colectarea 
selectivă a deşeurilor municipale generate (deşeuri reciclabile, 
DEEE, VSU, deşeuri biodegradabile municipale, deşeuri 
voluminoase, deşeuri periculoase din deşeuri municipale) 

Consiliul Judeţului 
Galaţi, Autorităţile 

Administraţiei 
Publice Locale, 
ARPM, APM 

Permanent 

Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie (mass-media, web site-
uri, seminarii, evenimente) pentru informarea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi a publicului şi pentru conştientizarea 
grupurilor ţintă (autorităţi şi cetăţeni) cu privire la măsurile de 
implementare a PJGD 

Consiliul Judeţului 
Galaţi, APM Galaţi Permanent 

Realizarea de seminarii de instruire pentru municipalităţi în vederea 
familiarizării cu opţiunile tehnice şi administrative de creştere a 
reciclării/valorificării 

Consiliul Judeţului 
Galaţi, APM Galaţi Permanent 

Actualizarea paginii de internet a APM Galaţi astfel încât să 
cuprindă: Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor; stadiul 
realizării măsurilor prevăzute în plan; documente informative 

APM Galaţi Permanent 
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privind prevenirea deşeurilor şi opţiuni de gestionare a acestora; acte 
normative privind managementul deşeurilor; lista punctelor de 
colectare şi colectare selectivă pentru toate fluxurile de deşeuri; lista 
agenţilor economici autorizaţi implicaţi în gestioarea deşeurilor 
(colectare, transport, reciclare, tratare, valorificare, eliminare) 

Realizarea de ghiduri practice privind colectarea selectivă a 
deşeurilor menajere, compostarea individuală a deşeurilor 
biodegradabile, deşeurile electrice şi electronice, deşeurile 
periculoase din deşeurile menajere, deşeurile voluminoase 

Consiliul Judeţului 
Galaţi, Autorităţile 

Administraţiei 
Publice Locale, 
ARPM, APM 

Permanent 

 

 Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor 

Obţinerea de date şi informaţii corecte şi complete, adecvate cerinţelor de raportare la 
nivel naţional şi european 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Îmbunătăţirea sistemului judeţean de colectare, procesare şi 
analiză a datelor şi informaţiilor privind generarea şi 
gestionarea deşeurilor (inclusiv a fluxurilor specifice de 
deşeuri) 

APM Galaţi, Operatori Permanent 

Realizarea de întâlniri de informare cu societăţile implicate 
în gestionarea deşeurilor privind modul de raportare a 
datelor privind deşeurile 

ARPM Galaţi, APM Galaţi Permanent 

Realizarea de măsurători privind compoziţia deşeurilor 
municipale, precum şi determinarea indicatorului de 
generare a deşeurilor menajere pentru mediul urban şi rural  

Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale, Agenţii de 
salubritate, Operatorii 
depozitelor de deşeuri 

În fiecare 
anotimp 

Proiectarea unei baze de date, realizarea unei metodologii 
de colectare a datelor şi colectarea propriu-zisă a datelor 
referitoare la deşeurile din construcţii şi demolări 

ARPM Galaţi, APM Galaţi, 
CJ Galaţi, Autorităţile 
Administraţiei Publice 
Locale, Companii de 

construcţii, persoane fizice 

Începând 
cu 2008 

Monitorizarea cantităţii de deşeuri voluminoase şi deşeuri 
periculoase municipale colectate şi raportarea datelor la 
APM 

Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale, Agenţii de 

salubritate 
Permanent 

 



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi  
 

EPC Consultanţă de mediu Pagina 170 din 186 
 

 Prevenirea generării deşeurilor 

 

Maximizarea prevenirii generării  deşeurilor 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 

Promovarea, încurajarea şi implementarea principiului prevenirii 
deşeurilor la producători prin organizarea de sesiuni de 
conştientizare şi informare 

CJ Galaţi, Autorităţile 
Administraţiei Publice 
Locale, APM Galaţi, 
agenţi economici 

Permanent 

Promovarea, încurajarea şi implementarea principiului prevenirii 
deşeurilor la consumator prin organizarea de campanii de 
conştientizare şi informare 

CJ Galaţi, Autorităţile 
Administraţiei Publice 
Locale, APM Galaţi 

Permanent 

 

 Valorificarea potenţialului util din deşeuri 

 

Exploatarea tuturor posibilităţilor de natură tehnică şi economică privind valorificarea 
deşeurilor 

Dezvoltarea activităţilor de valorificare materială şi energetică 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 

Dezvoltarea unei pieţe viabile pentru materiile prime secundare 
şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din 
materiale reciclate 

CJ Galaţi, Autorităţile 
Administraţiei Publice 
Locale, APM Galaţi, 
agenţi economici 

Permanent 

Organizarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor 
reciclabile 

CJ Galaţi, Autorităţile 
Administraţiei Publice 
Locale, Operatori de 

salubritate 

Permanent 

Creşterea gradului de valorificare materială (reciclare) şi reciclarea 
deşeurilor menajere altele decât cele de ambalaje, în măsura 
posibilităţilor tehnice şi economice 

CJ Galaţi, Autorităţile 
Administraţiei Publice 

Locale, Operatori 
Permanent 

Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare şi 
incinerare în cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă 
din punct de vedere tehnico-economic 

CJ Galaţi, Autorităţile 
Administraţiei Publice 

Locale, Operatori 
Permanent 
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 Colectarea şi transportul deşeurilor 

 

Asigurarea de capacităţi de colectare şi de sisteme de transport  adaptate numărului de 
locuitori şi cantităţilor de deşeuri generate 

Asigurarea celor mai bune opţiuni de colectare şi transport al deşeurilor corelate cu 
activităţile de reciclare şi depozitare finală (sistem integrat de colectare şi transport al 

deşeurilor 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Crearea de instrumente economice pentru susţinerea şi 
extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în 
mediul urban şi rural 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 
2008 

Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor municipale în 
mediul rural – arie de acoperire minim 80% 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 
2009 

Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor municipale în 
mediul urban – aria de acoperire 100% 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 
2013 

Licenţierea agenţilor de salubrizare din judeţ Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori 2009 

Identificarea unei soluţii tranzitorii pentru atingerea 
obiectivelor privind colectarea până la implementarea 
sistemului integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul 
judeţului 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 
2008 

Asigurarea transportului deşeurilor municipale colectate către 
viitoarele staţii de transfer sau depozitele funcţionale cele mai 
apropiate 

Autorităţile administraţiei 
publice locale 

Începând 
cu 2008 

Identificarea surselor de finanţare şi a demersurilor necesare 
pentru realizarea staţiilor de transfer propuse, pentru care în 
prezent nu există proiecte  

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 
2008 

Adoptarea de măsuri cu caracter administrativ în vederea 
funcţionării eficiente a sistemelor de colectare selectivă a 
materialelor valorificabile, astfel încât să se asigure atingerea 
obiectivelor legislative referitoare la deşeurile de ambalaje şi 
deşeurile biodegradabil 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale, Garda de 

Mediu 

Permanent 

Introducerea unor mecanisme financiare pentru stimularea 
colectării selective 

Autorităţile administraţiei 
publice locale 

Începând 
cu 2008 

Realizarea şi exploatarea corespunzătoare a punctelor de 
colectare deşeuri reciclabile, DEEE, VSU, deşeuri 
voluminoase, deşeuri periculoase din deşeuri municipale  

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori Permanent 

Asigurarea infrastructurii necesare şi modernizarea sistemelor 
de colectare şi transport 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 
Permanent 
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 Tratarea deşeurilor 

 

Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic 
raţional 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Încurajarea tratării deşeurilor în vederea: valorificării (materiale şi 
energetice), diminuării caracterului periculos şi diminuării 
cantităţii de deşeuri eliminate final 
Utilizarea potenţialului tehnologic existent pentru valorificarea, 
reciclarea, tratarea deşeurilor 
Încurajarea construirii de capacităţi noi de tratare 
Încurajarea dezvoltării unei pieţe viabile de recuperare/ 
valorificare/reciclare/tratare a deşeurilor municipale 

Agenţi economici, 
Asociaţii profesionale, 
ARPM/ APM, Consiliul 

Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 

Permanent 

 

 Deşeuri biodegradabile 

 

Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Promovarea şi stimularea compostării individuale în gospodării 
şi/sau pe platforme  

Autorităţile administraţiei 
publice locale Permanent 

Realizarea unui sistem de compostare a deşeurilor verzi (deşeuri 
din parcuri, grădini şi pieţe) 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 

Începând cu 
2008 

Asigurarea compostării întregii cantităţi de deşeuri biodegradabile 
rezultate din parcuri, grădini (inclusiv deşeurile din cimitire) şi 
pieţe 

Autorităţile administraţiei 
publice locale 

Începând cu 
2008 

Interzicerea la depozitare a deşeurilor organice pure (deşeuri din 
parcuri, grădini, cimitire, pieţe) 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori 

depozite 

Începând cu 
2008 

Asigurarea capacităţilor pentru tratarea a minim 25.000 t deşeuri 
biodegradabile la nivelul judeţului 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 
2013 

Stabilirea unui concept pentru taxa de depozitare a deşeurilor 
biodegradabile municipale şi aplicarea acestuia în zonele unde 
alternativele de tratare a acestor tipuri de deşeuri deja există 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori 

depozite 

Începând cu 
2008 
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 Deşeuri de ambalaje 

Prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje 
Crearea şi optimizarea schemelor de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 
Valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje raportate la cantităţile de ambalaje 

introduse pe piaţă 
Atingerea ţintelor de valorificare materială şi energetică a deşeurilor de ambalaje  în 

conformitate cu prevederile legislative 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 

Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs ambalat 
Producătorii şi 

importatorii de ambalaje 
şi produse ambalate 

Permanent 

Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deşeurilor de 
ambalaje prevăzute în Ghidul “Prevenirea producerii deşeurilor 
de ambalaje” şi în practica internaţională 

Producătorii şi 
importatorii de ambalaje 
şi produse ambalate, 

consumatorii 

Permanent 

Aplicarea sistemului depozit pentru ambalajele reutilizabile, de la 
producător până la consumatorul final 

Producătorii şi 
distribuitorii de produse 

ambalate 
Permanent 

Adoptarea de măsuri în vederea funcţionării eficiente a 
sistemelor de colectare selectivă a materialelor valorificabile, 
astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor legislative 
referitoare la deşeurile de ambalaje  

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale, Garda de 

Mediu 

Permanent 

Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie 
a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal): 

 
 
 

− de la minim 180.000 locuitori 2008 
− de la minim 270.000 locuitori 2011 
− de la minim 360.000 locuitori 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 

2013 

Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie 
a deşeurilor de hârtie şi carton: 

 
 
 

− de la minim 307.500 locuitori 2008 
− de la minim 345.000 locuitori 2011 
− de la minim 375.000 locuitori 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Autorităţile administraţiei 

publice locale 

2013 

Încredinţarea pentru reciclare/valorificare a întregii cantităţi de 
deşeuri de ambalaje generate 

Operatori economici 
generatori de deşeuri de 

ambalaje 
Permanent 

Asigurarea posibilităţilor de reciclare/valorificare a deşeurilor de 
ambalaje  

Producători şi 
importatori de ambalaje 
şi produse ambalate 

Permanent 

Valorificarea energetică a deşeurilor cu putere calorifică ridicată 
care nu pot fi reciclate 

Producători şi 
importatori de ambalaje 
şi produse ambalate 

Permanent 
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 Deşeuri din construcţii şi demolări 

 

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea 
principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Elaborarea unei Strategii la nivel judeţean privind 
gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi 
europene  

CJ Galaţi, APM Galaţi, 
Consiliile Locale, companii de 

construcţii 
2009 

Colectarea separată a deşeurilor din construcţii şi 
demolări, pe categorii (deşeuri periculoase şi deşeuri 
nepericuloase) 

Persoane fizice şi agenţi 
economici generatori 

Începând cu 
2008 

Crearea de capacităţi de tratare şi valorificare a deşeurilor 
din construcţii şi demolări 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Industria 

responsabilă 

Începând cu 
2008 

Asigurarea de capacităţi de eliminare corespunzătoare a 
deşeurilor din construcţii şi demolări ce nu pot fi 
valorificate 

Autorităţile administraţiei 
publice locale Permanent 

Interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor din 
construcţii şi demolări 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Garda de mediu 

Permanent 

 

 Deşeuri voluminoase 

 

Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării 
impactului asupra mediului şi sănătăţii umane 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Amenajarea, acolo unde spaţiul permite, a unor puncte de 
colectare prevăzute cu dotări şi pentru preluarea 
deşeurilor voluminoase de la populaţie 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori de 

salubritate 

Începând cu 
2008 

Organizarea unor proiecte pilot de colectare selectivă „din 
uşă în uşă” la perioade bine stabilite 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori de 

salubritate 

Începând cu 
2008 

Valorificarea potenţialului util din material şi valorificarea 
energetică a deşeurilor voluminoase colectate separat 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori de 

salubritate 

Începând cu 
2008 
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 Nămoluri  de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti 

 

Gestionarea corespunzătoare a nămolului provenit de la staţiile de epurare, cu respectarea 
principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Elaborarea unei Strategii la nivel judeţean privind 
gestionarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare 
orăşeneşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
naţionale şi europene  

CJ Galaţi, APM Galaţi, 
Consiliile Locale, operatorii 

staţiilor de epurare 
2009 

Prevenirea depozitării ilegale şi a deversării nămolului în 
apele de suprafaţă 

Operatorii staţiilor de epurare  
Garda de Mediu, Consiliile 

Locale 
Permanent 

Promovarea prioritară a valorificării în agricultură în 
condiţiile respectării prevederilor legislative Operatorii staţiilor de epurare Permanent 

Utilizarea nămolurilor necontaminate pentru reabilitarea 
terenurilor degradate şi acoperirea depozitelor existente, 
conform prevederilor legislative 

Operatorii staţiilor de epurare Permanent 

Promovarea tratării prin presare/deshidratare în vederea 
co-incinerării Operatorii staţiilor de epurare Permanent 

 

 Vehicule scoase din uz (VSU) 

 

Crearea şi dezvoltarea unei reţele de colectare, valorificare, reciclare a vehiculelor 
scoase din uz 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-
au introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule 
scoase din uz 

Producătorii/importatorii de 
vehicule Permanent 

Asigurarea funcţionării şi întreţinerea corespunzătoare a 
punctelor de colectare VSU şi trimiterea la tratare a 
tuturor VSU colectate 

Operatorii punctelor de 
colectare Permanent 

Păstrarea evidenţei privind VSU colectate/tratate în 
funcţie de anul de fabricaţie 

Operatorii punctelor de 
colectare Permanent 

Asigurarea obiectivelor legislative privind reutilizarea şi 
valorificarea 

Producătorii/importatorii de 
vehicule 

Începând cu 
1 ianuarie 

2007 
Predarea pentru reciclare, valorificare sau reutilizare a 
materialelor şi pieselor înlocuite, care constituie deşeuri, 
către agenţii economici autorizaţi, potrivit prevederilor 
legislaţiei în vigoare 

Agenţii economici care 
efectuează operaţiuni de 
întreţinere şi reparaţii auto 

Permanent 
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 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

 

Colectarea separată, reutilizarea, reciclarea şi valorificarea DEEE 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Asigurarea funcţionării şi întreţinerea 
corespunzătoare a punctelor de colectare 
DEEE conform prevederilor legale 

Operatorii punctelor de colectare Permanent 

Organizarea periodică de campanii de 
colectare selectivă „din uşă în uşă” a 
DEEE de la populaţie şi informarea 
permanentă a populaţiei privind 
calendarul de colectare 

Autorităţile administraţiei publice locale, 
Operatori de salubritate Permanent 

Organizarea şi optimizarea sistemului de 
colectare selectivă a DEEE de la 
gospodăriile particulare, care să asigure 
colectarea anuală a cel puţin 2.450 tone 

Producătorii/importatorii  EEE, Autorităţile 
administraţiei publice locale, Operatori de 

salubritate 

Începând cu 
2008 

Preluarea DEEE de la punctele de 
colectare şi asigurarea reciclării/ 
valorificării acestora cu atingerea ţintelor 
din HG 448/2005 

Producătorii/importatorii sau organizaţiile 
colective către care aceştia şi-au transferat 

responsabilitatea 
Permanent 

Asigurarea finanţării operaţiunilor de 
preluare de la punctele de colectare, 
tratare şi valorificare a DEEE 

Producătorii/importatorii de EEE Permanent 

Desfăşurarea de campanii de informare şi 
conştientizare a consumatorilor cu privire 
la obligaţiile ce le revin privind DEEE 

Producătorii/importatorii de EEE, Organizaţiile 
colective către care aceştia şi-au transferat 

responsabilitatea,  MMDD, MEC, ARPM Galaţi, 
APM Galaţi, Autorităţile administraţiei publice 

locale, Operatori de salubritate 

Permanent 

 

 Deşeuri periculoase din deşeuri municipale 

 

Implementarea serviciilor de colectare şi transport pentru deşeurile periculoase 
Eliminarea deşeurilor periculoase în mod ecologic raţional 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Implementarea unui sistem de colectare selectivă a 
deşeurilor periculoase din deşeurile menajere în 
conformitate cu prevederile legale 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori de 

salubritate 

Începând cu 
2008 

Tratarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale în 
vederea reciclării şi utilizării în procese tehnologice, în 
instalaţii autorizate 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori de 

salubritate 
Permanent 

Asigurarea de capacităţi şi instalaţii în conformitate cu 
standardele naţionale şi europene pentru eliminarea 
deşeurilor municipale periculoase 

Autorităţile administraţiei 
publice locale, Operatori de 
salubritate, Companii private 

Permanent 
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 Eliminarea deşeurilor 

 

Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestiunii 
deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului 

 

Măsuri de implementare Responsabili Termen 
Sistarea activităţilor de depozitare în depozitele urbane 
neconforme, conform prevederilor HG 349/2005: 

1. Umbrăreşti – Târgu-Bujor, Bazanu – Bereşti 
Est; 

2. Tirighina – Galaţi; 
3. Rateş – Tecuci. 

Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, Operatori de 

depozite 
1. Până în 2009 
2. Până în 2014 
3. Până în 2017 

Închiderea şi monitorizarea post închidere a depozitelor 
urbane neconforme, corelat cu calendarul de încetare a 
activităţii 

Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, Operatori de 

depozite 

1. Cel târziu în 2011 
2. Cel târziu în 2016 
3. Cel târziu în 2019 

Închiderea şi ecologizarea tuturor spaţiilor de depozitare 
din zona rurală  

Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, Operatori de 

depozite 

Până la 16 iulie 2009 

Realizarea unui sistem tranzitoriu până la implementarea 
sistemului integrat de gestionare a deşeurilor, care să 
asigure transportul şi eliminarea deşeurilor din zonele în 
care este sistată depozitarea la depozitele autorizate 

CJ Galaţi, Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, Operatori de 

salubritate 

Începând cu 2008 

Deschiderea celei de-a doua celule a depozitului zonal 
Galaţi  

CJ Galaţi, Autorităţile 
administraţiei publice 

locale 
Cel târziu în 2013 

Realizarea depozitului conform zonal Tecuci 
CJ Galaţi, Autorităţile 
administraţiei publice 

locale 
Cel târziu în 2013 
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10 10. PLAN DE MONITORIZARE 
 

 

Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor urmăreşte progresul judeţului în 
realizarea obiectivelor, măsurilor şi termenelor stabilite. 

Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor include, în principal, următoarele: 

• monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor din PJGD; 

• evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor şi ţintelor cuantificabile din 
PJGD; 

• identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficienţelor întâmpinate în implementarea PJGD; 

• monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză; 

• recomandarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea implementării Planului. 

Responsabilitatea evaluării indicatorilor urmăriţi şi întocmirii raportului anual de monitorizare 
revine Grupului de monitorizare, ce va fi format din reprezentanţi ai Consiliului Judeţului 
Galaţi, Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Galaţi, Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Galaţi şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi. 

Raportul de monitorizare se va întocmi anual, în primul trimestru al anului. Primul Raport de 
monitorizare va fi realizat în anul 2009. 

Raportul de monitorizare anual va cuprinde următoarele capitole: 

• Introducere – va cuprinde date privind componenţa Grupului de monitorizare şi a întâlnirilor 
desfăşurate de acesta, anul pentru care se realizează monitorizarea, metodologia de lucru, 
sursele de date utilizate etc; 

• Monitorizarea îndeplinirii măsurilor de implementare – indicatori de monitorizare ai PJGD 
Galaţi, date referitoare la valoarea indicatorilor pentru anul de monitorizare şi pentru anul 
anterior anului de monitorizare, pe baza cărora se va stabili tendinţa fiecărui indicator, etc; 

• Monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză – se va realiza evaluarea factorilor 
relevanţi care au stat la baza calculului prognozei şi a cantităţilor prognozate; 

• Evaluări asupra progresului înregistrat în îndeplinirea măsurilor de implementare – se vor 
realiza în funcţie de valorile şi tendinţa indicatorilor. În cazul indicatorilor asociaţi obiectivelor 
ce au ţinte ce trebuie atinse în anul pentru care se realizează monitorizarea, valoarea acestora 
se va compara cu ţinta ce trebuia atinsă, acordându-se de asemenea atenţie ţintelor ce 
trebuiesc atinse în anul următor celui pentru care se realizează monitorizarea. Este 
recomandată utilizarea pe cât posibil a reprezentărilor grafice; 

• Identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficienţelor în procesul de implementare – se va 
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realiza pe baza evaluărilor din capitolul anterior şi se vor analiza indicatorii cu tendinţă 
negativă sau fără nicio variaţie, cu identificarea cauzelor întârzierilor de implementare. Se vor 
propune măsuri pentru remedierea problemelor; 

• Concluzii şi recomandări – se vor prezenta concluziile Raportului de monitorizare, cu 
evidenţierea obiectivelor şi măsurilor care au fost îndeplinite şi a celor care nu au fost 
îndeplinite. Pentru cele din urmă vor fi propuse măsuri pentru remediere, astfel încât să fie 
îndeplinite toate obiectivele. Se vor prezenta concuziile privind evoluţia factorilor relevanţi 
pentru prognoză. În final se va stabili dacă Raportul de monitorizare recomandă actualizarea 
sau revizuirea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

Rezultatele monitorizării vor fi folosite pentru: 

• determinarea progresului de îndeplinire a obiectivelor; 

• determinarea deficienţelor şi a zonelor care necesită atenţie; 

• ghidarea sau redirecţionarea investiţiilor viitoare, revizuirea calendarului de planificare; 

• informarea şi raportarea către public şi persoane oficiale despre implementarea planului şi 
despre realizări cuantificate pentru atingerea ţintelor. 

Stabilirea unor proceduri corespunzătoare de monitorizare, împreună cu sisteme adecvate de 
feedback la nivel judeţean, regional şi naţional, vor influenţa planificarea viitoare şi îndeplinirea 
eficientă a obiectivelor. 

Monitorizarea fiecărui Plan de Gestionare a Deşeurilor este o competenţă oficială şi o 
responsabilitate a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), a fiecărei Agenţii 
Regionale pentru Protecţia Mediului (ARPM) şi a fiecărei Agenţii locale pentru Protecţia Mediului 
(APM). Rezultatele monitorizării Planului vor fi raportate anual către Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, ANPM, agenţiile judeţene şi regionale pentru protecţia mediului, consiliilor 
judeţene, publicului şi altor organizaţii interesate. 

Raportul anual de monitorizare este prezentat Comitetului de Coordonare, care va decide 
măsurile care urmează a fi luate în vederea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor stabilite, măsuri ce 
vor fi incluse ca şi concluzii în raportul de monitorizare. Raportul de monitorizare aprobat în 
forma finală de către Comitetul de Coordonare va fi transmis Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi tuturor factorilor cu responsabilităţi în implementarea măsurilor de gestionare a 
deşeurilor (consilii locale, societăţi implicate în gestionarea deşeurilor etc.). 

Pe baza Raportului de monitorizare se ia decizia privind revizuirea planului. Un element 
important al Raportului de monitorizare este reprezentat de monitorizarea factorilor relevanţi 
pentru prognoză. În cazul în care la monitorizarea PJGD se constată că unul sau mai mulţi factori 
relevanţi prezintă o altă evoluţie decât cea luată în considerare la calculul prognozei, se va decide 
revizuirea PJGD. 
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Metodologia de monitorizare 

Pentru monitorizarea obiectivelor şi ţintelor prevăzute în PJGD se stabilesc indicatori de 
monitorizare cuantificabili. Aceştia sunt atât indicatori generali pentru determinarea progresului 
general al sistemului de gestiune a deşeurilor, cât şi indicatori asociaţi obiectivelor şi ţintelor. 

Pentru fiecare indicator vor fi specificate atât valoarea, cât şi tendinţa. Tendinţa reprezintă 
variaţia indicatorului în comparaţie cu anul precedent şi poate fi prezentată utilizând „Simbolurile 
lui Chernoff”, după cum urmează: 

☺ Variaţie pozitivă faţă de intenţii; 

� Variaţie negativă faţă de intenţii; 

�  Nici o variaţie. 

Se va acorda o atenţie deosebită la stabilirea tendinţei indicatorilor de monitorizare. Nu 
întotdeauna o creştere a valorii indicatorului faţă de anul precedent reprezintă o variaţie pozitivă 
faţa de intenţii. Spre exemplu, pentru un indicator de tipul „cantitatea totală de deşeuri municipale 
generate în judeţul Galaţi” variaţia pozitivă înseamnă scăderea cantităţii faţă de anul anterior. 

În tabelul următor este prezentată o propunere privind indicatorii de monitorizare ai PJGD 
Galaţi. În cadrul Grupului de monitorizare se poate propune introducerea de noi indicatori sau 
renunţarea la unii dintre aceştia.   
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Tabel nr. 10-1 Propunere privind indicatorii de monitorizare ai PJGD Galaţi 

Obiectiv Ţintă cuantificabilă Indicator cuantificabil Tendinţă 
Număr de întâlniri ale grupului 

de monitorizare a PJGD, 
format din reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţului Galaţi, 
ARPM Galaţi, APM Galaţi şi 

Garda de Mediu 

 

Compararea datelor de bază 
pentru prognoză din PJGD 

(evoluţia PIB, populaţie, indice 
de generare) cu situaţia prezentă 

 

Crearea cadrului organizatoric 
pentru stabilirea orientării 
judeţene în domeniul gestiunii 
deşeurilor, precum şi a 
instrumentelor de 
implementare a acesteia 

Realizarea Raportului anual de 
monitorizare a PJGD  

Număr de hotărâri emise de 
Consiliul Judeţului şi Consiliile 
Locale pentru implementarea 

măsurilor PJGD 

 Luarea de decizii în vederea 
implementării măsurilor şi 
atingerii ţintelor prevăzute în 
Planul Judeţean de Gestionare 
a Deşeurilor  

Realizarea aplicaţiei / 
aplicaţiilor pentru obţinerea 
finanţării în vederea realizării 

sistemului integrat de gestionare 
a deşeurilor la nivelul judeţului 

 

Număr de hotărâri emise de 
Consiliul Judeţului şi Consiliile 
Locale pentru îmbunătăţirea 

gestionării deşeurilor 

 

Numărul anual de sancţiuni 
aplicate de Garda de Mediu 

pentru gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor 

 

Numărul anual de controale 
efectuate de Garda de Mediu 

pentru gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor 

 

Elaborarea cadrului legislativ şi 
organizatoric la nivel judeţean 
necesar implementării unui 
sistem integrat de management 
al deşeurilor 

Creşterea eficienţei de aplicare 
a legislaţiei în domeniul 
gestionării deşeurilor 

Numărul anual de acţiuni 
(seminarii, conferinţe, etc) 

organizate de factorii implicaţi 
(CJ, ARPM, APM, Garda de 
Mediu, operatori, ONG-uri) 
pentru creşterea importanţei 

conformării la legislaţia 
specifică 

 

Adaptarea şi dezvoltarea 
cadrului instituţional şi 
organizatoric în vederea 
îndeplinirii cerinţelor naţionale 
şi compatibilizarea cu 
structurile europene 

Întărirea capacităţii 
administrative şi a 
responsabilităţii  în aplicarea 
legislaţiei privind gestionarea 
deşeurilor 

Număr Regulamente de 
Organizare şi Funcţionare  în 

care sunt definite clar  
responsabilităţile specifice ale 

organizaţiilor 

 

Asigurarea resurselor umane ca 
număr şi pregătire profesională 

Asigurarea de personal 
suficient şi bine pregătit 
profesional în domeniul 
gestionării deşeurilor şi dotări 

Număr personal 
angajat/Număr personal din 

schemă  
(CJ, APM – personal cu 
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Obiectiv Ţintă cuantificabilă Indicator cuantificabil Tendinţă 
atribuţii în domeniul gestiunii 

deşeurilor) 
Număr personal instruit în 
cursul anului/Număr total 

personal 
(CJ, APM – personal cu 

atribuţii în domeniul gestiunii 
deşeurilor) 

 

Numărul sesiunilor de instruire, 
durata şi tematica acestora  

corespunzătoare la toate 
nivelele, atât în  sectorul 
public, cât şi în sectorul privat 

Număr dotări/Număr total 
personal  

Numărul sesiunilor de instruire 
tematică privind oportunităţile 
de finanţare pentru gestionarea 

deşeurilor municipale 

 

Număr proiecte depuse de 
Consiliul Judeţului şi Consiliile 
Locale – în domeniul gestionării 

deşeurilor 

 

Optimizarea utilizării 
fondurilor naţionale şi  
internaţionale disponibile 
pentru cheltuieli de capital în 
domeniul gestionării 
deşeurilor (Fondul pentru 
mediu, fonduri private, 
fonduri structurale şi de 
coeziune, instituţii bancare 
etc) 

Număr proiecte 
aprobate/Număr proiecte 
depuse – în domeniul 
gestionării deşeurilor 

 

Crearea şi utilizarea de sisteme 
şi mecanisme economico-
financiare pentru  gestionarea 
deşeurilor în condiţiile 
respectării principiilor generale, 
cu precădere a principiului 
“poluatorul plateşte” şi a 
principiului subsidiarităţii 

Analiza modului de finanţare 
şi organizare a sistemului de 
gestionare a deşeurilor 
municipale (tarife şi taxe) 

Raportul: cheltuieli/venituri ale 
sistemului de gestionare a 
deşeurilor municipale 

 

Numărul campaniilor de 
informare şi conştientizare  

Numărul întâlnirilor anuale şi al 
seminariilor organizate  

Numărul materialelor 
informative, de conştientizare 
sau de sondare a opiniei publice 
elaborate de către autorităţile 
implicate (CJ, ARPM, APM, 

Autorităţi locale, agenţi 
economici, ONG-uri) 

 

Numărul Ghidurilor practice şi 
Manualelor elaborate  

Promovarea unui sistem de 
informare, conştientizare şi 
motivare pentru toate părţile  
implicate 

Organizarea şi susţinerea de 
campanii de informare şi 
conştientizare şi programe de 
educare a publicului privind 
gestiunea deşeurilor 

Numărul paginilor Web cu 
subiect gestionarea deşeurilor  

Număr proceduri de 
asigurare/verificare a calităţii 

datelor colectate 
 

Număr întâlniri de 
informare/analizare privind 
modul de raportare a datelor 
privind deşeurile cu societăţile 

implicate în gestionarea 
acestora 

 

Obţinerea de date şi informaţii 
corecte şi complete, adecvate 
cerinţelor de raportare la nivel 
naţional şi european 

Îmbunătăţirea sistemului 
judeţean de colectare, 
procesare şi analiză a datelor 
şi informaţiilor privind 
generarea şi gestionarea 
deşeurilor (inclusiv a 
fluxurilor specifice de deşeuri) 

Număr de analize privind  
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Obiectiv Ţintă cuantificabilă Indicator cuantificabil Tendinţă 
compoziţia deşeurilor menajere, 

precum şi determinarea 
indicatorului de generare a 
deşeurilor menajere pentru 

mediul urban şi rural efectuate 
de către operatorii depozitelor 

şi agenţii de salubritate 
Proiectarea unei baze de date şi 
realizarea unei metodologii de 
colectare a datelor referitoare la 

deşeurile din construcţii şi 
demolări 

Număr proceduri de 
asigurare/verificare a calităţii 

datelor colectate 

 

Cantităţi de deşeuri 
voluminoase şi deşeuri 

periculoase municipale colectate 
Număr proceduri de 

asigurare/verificare a calităţii 
datelor colectate 

 

Nr. formulare de raportare 
conforme cu cerinţele naţionale 

şi europene pe domenii 
specifice şi pe Directiva privind 

Raportarea 

 

Nr. sesiuni de conştientizare şi 
informare privind promovarea, 
încurajarea şi implementarea 

principiului prevenirii deşeurilor 
la producători  

 

Maximizarea prevenirii 
generării  deşeurilor 

Promovarea, încurajarea şi 
implementarea principiului 
prevenirii deşeurilor 

Nr. campanii de conştientizare 
şi informare privind 

promovarea, încurajarea şi 
implementarea principiului 

prevenirii deşeurilor la 
consumator 

 

Nr. localităţi în care sunt 
organizate sisteme de colectare 

selectivă 
 Exploatarea tuturor 

posibilităţilor de natură tehnică 
şi economică privind 
valorificarea deşeurilor 

Organizarea sistemelor de 
colectare selectivă a deşeurilor 
reciclabile Nr. locuitori implicaţi în 

scheme de colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile 

 

Rata de reciclare %  
Dezvoltarea activităţilor de 
valorificare materială şi 
energetică 

Creşterea gradului de 
valorificare materială 
(reciclare) şi energetică a 
deşeurilor menajere altele 
decât cele de ambalaje, în 
măsura posibilităţilor tehnice 
şi economice 

Rata de valorificare energetică 
%  

Asigurarea celor mai bune 
opţiuni de colectare şi transport 
al deşeurilor corelate cu 

Extinderea sistemului de 
colectare a deşeurilor astfel 
încât în anul 2009 aria de 

Număr de locuitori din mediul 
rural deserviţi de servicii de 

salubritate 
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Obiectiv Ţintă cuantificabilă Indicator cuantificabil Tendinţă 

Gradul de acoperire cu servicii 
în mediul rural %  

Număr de locuitori din mediul 
urban deserviţi de servicii de 

salubritate 
 

Gradul de acoperire cu servicii 
în mediul urban %  

Nr. locuitori implicaţi în 
scheme de colectare selectivă/ 

Nr. total locuitori judeţ 
 

Număr (capacitate) staţii de 
transfer construite / Număr 

(capacitate) necesară 
 

Existenţa unor tarife 
diferenţiate pentru colectarea în 

amestec şi selectivă 
 

activităţile de reciclare şi 
depozitare finală (sistem 
integrat de colectare şi transport 
al deşeurilor) 

acoperire să fie de minim 80 
% în mediul rural şi în 2013 
să fie de 100 % la nivelul 
întregului judeţ  

Capacitate de colectare / 
transport modernizată  

Nr. gospodării individuale  în 
care se practică compostarea  Promovarea şi stimularea 

compostării individuale în 
gospodării şi/sau pe 
platforme 

Nr. platforme comunale de 
compostare  

Realizarea unui sistem de 
compostare a deşeurilor verzi 
(deşeuri din parcuri, grădini şi 
pieţe) 

Numărul şi capacitatea staţiilor 
de compostare  

Asigurarea capacităţilor sau 
extinderea celor existente 
pentru tratarea biologică a 
deşeurilor, altele decât 
deşeurile din parcuri, grădini 
şi pieţe 

Numărul şi capacitatea 
instalaţiilor de tratare biologică  

Reducerea cantităţii de deşeuri 
municipale biodegradabile 
depozitate 

Stabilirea unui concept pentru 
taxa de depozitare a 
deşeurilor biodegradabile 
municipale şi aplicarea 
acestuia în zonele unde 
alternativele de tratare a 
acestor tipuri de deşeuri deja 
există 

Taxă diferenţiată de depozitare 
pentru deşeurile biodegradabile  

Nr. localităţi în care sunt 
organizate sisteme de colectare 

selectivă 
 Crearea şi optimizarea 

schemelor de colectare şi 
reciclare a deşeurilor de 
ambalaje 

Implementarea sistemelor de 
colectare selectivă de la 
populaţie Nr. locuitori implicaţi în 

scheme de colectare selectivă   

Numărul şi capacitatea staţiilor 
de sortare a deşeurilor de 

ambalaje 
 

Rata de recuperare pe materiale 
(%)  

Atingerea ţintelor de valorificare 
materială şi energetică a 
deşeurilor de ambalaje  în 
conformitate cu prevederile 
legislative 

Asigurarea posibilităţilor de 
sortare a deşeurilor de 
ambalaje 

Rata de reciclare pe materiale 
(%)  



Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi  
 

EPC Consultanţă de mediu Pagina 185 din 186 
 

Obiectiv Ţintă cuantificabilă Indicator cuantificabil Tendinţă 

Colectarea separată, 
reutilizarea, reciclarea şi 
valorificarea DEEE 

Colectarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi 
electronice 

Rata medie anuală de colectare 
selectivă de DEEE pe cap de 

locuitor provenite de la 
gospodăriile particulare în 

conformitate cu cerinţele legale 

 

Număr puncte de colectare şi 
tratare VSU  

 

Nr. VSU colectate/tratate în 
funcţie de anul de fabricaţie  

Crearea şi dezvoltarea unei 
reţele de colectare, valorificare, 
reciclare a vehiculelor scoase 
din uz 

Asigurarea obiectivelor 
legislative privind reutilizarea 
şi valorificarea 

Cantităţi VSU valorificate  

Cantităţi anuale colectate  

Cantităţi anuale tratate în 
vederea eliminării  

Cantităţi anuale eliminate de 
deşeuri din construcţii şi 
demolări ce nu pot fi 

valorificate 

 

Nr. şi capacitate instalaţii de 
tratare valorificare 

 

Colectarea separată a 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări şi crearea de 
capacităţi de tratare, 
valorificare şi eliminare 

Nr. şi capacitate instalaţii de 
eliminare corespunzătoare  

Gestionarea corespunzătoare a 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări, cu respectarea 
principiilor strategice şi a 
minimizării impactului asupra 
mediului şi sănătăţii umane 

Interzicerea depozitării 
necontrolate a deşeurilor din 
construcţii şi demolări 

Număr sancţiuni aplicate/ 
Număr de controale  

Nr. puncte de colectare deşeuri 
voluminoase  

Nr. campanii de colectare „din 
uşă în uşă”/an 

 

Gestionarea corespunzătoare a 
deşeurilor voluminoase cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra mediului şi 
sănătăţii umane 

Colectarea deşeurilor 
voluminoase de la populaţie 

Cantităţi colectate  

Prevenirea depozitării ilegale 
şi a deversării nămolului în 
apele de suprafaţă 

Număr sancţiuni aplicate/ 
Număr de controale  

Promovarea prioritară a 
valorificării în agricultură în 
condiţiile respectării 
prevederilor legislative 

Cantitate de nămol valorificată 
în agricultură  

Gestionarea corespunzătoare a 
nămolului provenit de la staţiile 
de epurare, cu respectarea 
principiilor strategice şi a 
minimizării impactului asupra 
mediului şi sănătăţii umane 

Promovarea tratării prin 
presare/deshidratare în 
vederea co-incinerării 

Cantitate de nămol coincinerată  

Nr. localităţi în care se 
colectează separat deşeurile 
periculoase din deşeurile 

municipale 

 

Nr. puncte de colectare/tip 
deşeu periculos  

Implementarea serviciilor de 
colectare, transport şi eliminare 
pentru deşeurile periculoase 
municipale 

Implementarea unui sistem de 
colectare selectivă a deşeurilor 
periculoase din deşeurile 
menajere în conformitate cu 
prevederile legale 

Cantităţi colectate, tratate şi 
eliminate  
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Obiectiv Ţintă cuantificabilă Indicator cuantificabil Tendinţă 

Nr. spaţii de depozitare închise 
şi ecologizate în mediul rural  

Nr. depozite neconforme 
urbane care au sistat 

depozitarea 
 

Sistarea activităţilor de 
depozitare şi închiderea 
depozitelor neconforme 

Nr. depozite neconforme 
urbane închise  

Eliminarea deşeurilor în 
conformitate cu cerinţele 
legislaţiei în domeniul gestiunii 
deşeurilor în scopul protejării 
sănătăţii populaţiei şi a 
mediului 

Realizarea depozitelor 
conforme zonale 

Nr. depozite conforme în 
funcţiune  

 

 


