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RAPORT DE MEDIU  

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

 

1. Informaţii generale 

1.1 Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Galaţi  
1.2 Proiectant PJGD: EPC Consultanţă de mediu Bucureşti  
1.3 Autorul atestat al raportului de mediu: S.C. MEDIU Consulting S.R.L. Galaţi, 

firmă atestată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, pentru BM şi EIM. 

1.4 Denumirea proiectului: Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

 

2. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale PJGD, 

precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante. 

2.1 Conţinutul şi obiectivele PJGD: 

Evaluarea de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi 

a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, 

luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în 

procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate. 
Raport de mediu – parte a documentaţiei planurilor sau programelor care 

identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale 

aplicării acestora şi alternativelor lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria 

geografică aferentă. 

Scopul şi limitele Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor este un document strategic util 

pentru urmărirea fluxurilor de deşeuri, pentru organizarea gestionării acestora, 

inclusiv în ce priveşte estimarea necesarului de investiţie pentru atingerea ţintelor de 

colectare, reciclare, valorificare şi tratare a deşeurilor menajere şi asimilabile 

acestora ce revin autorităţilor locale pe plan judeţean din angajamentele şi obligaţiile 

României ca Stat Membru al Uniunii Europene.  

Principalul scop al planului asigurarea unui sistem  de gestionare a deşeurilor 

în conformitate cu cerinţele şi priorităţile naţionale şi ale Uniunii Europene. Pe baza 
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acestui plan fi planificate investiţiile şi măsurile de organizare care să asigure 

îndeplinirea obiectivelor şi atingerea ţintelor din Strategia Naţională de Gestionare a 

Deşeurilor şi din Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor.  

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Galaţi abordează toate 

aspectele legate de gestionarea deşeurilor municipale la nivel judeţean şi va servi ca 

bază pentru politica în acest domeniu, pentru stabilirea necesarului de investiţii şi 

pentru elaborarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor necesare. 

Planificarea reprezintă un proces strategic, în cadrul căruia accentul trebuie 

pus pe premise generale, obiective şi politici, şi nu pe descrieri detaliate ale soluţiilor 

tehnice. 

Nu fac obiectul PJGD următoarele elemente: 

Ø Soluţiile şi deciziile tehnice finale; 

Ø Studiile de Fezabilitate; 

Ø Proiectele Tehnice, stabilirea amplasamentelor sau calculul costurilor de 

execuţie; 

Ø Studiile privind Evaluarea Impactului asupra Mediului; 

Ø Detaliile procedurilor de operare. 

Scopul evaluării costurilor din cadrul PJGD 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 amplasamentului, cât şi de 

caracteristicile particulare ale instalaţiilor. 

 
Categoriile de deşeuri care fac obiectul PJGD 

Deşeurile care fac obiectul PJGD sunt deşeurile municipale nepericuloase şi 

periculoase din deşeurile municipale (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, 

industrie şi instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: 

deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea 

apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice. Tipurile de deşeuri care fac obiectul planificării au fost stabilite de către 

MMDD şi ANPM. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile 

conform Listei europene a deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
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deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase. 

 
Tabel 1 - Categorii de deşeuri ce fac obiectul PJGD 

Tip deşeu Cod (Lista europeană a deşeurilor; HG 
nr.856/2002) 

Deşeuri periculoase şi nepericuloase 
municipale (deşeuri menajere şi asimilabile 
din comerţ, industrie, instituţii) inclusiv fracţii 
colectate separat: 

• fracţii colectate separat (cu excepţia 15 
01) 

• deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând 
deşeuri din cimitire) 

• alte deşeuri municipale (deşeuri 
municipale amestecate, deşeuri din 
pieţe, deşeuri stradale, deşeuri 
voluminoase, etc.) 

20 
 

20 01 
 

20 02 
 

20 03 

Deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri de 
ambalaje municipale colectate separat) 15 01 

Deşeuri din construcţii şi demolări 17 01; 17 02; 17 04 
Nămoluri de la epurarea apelor uzate 
orăşeneşti 19 08 05 

Vehicule scoase din uz 16 01 
Deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 35*; 20 01 36 

 

Structura PJGD 

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor trebuie structurat în conformitate 

cu un flux clar şi logic al informaţiilor pornind de la situaţia existentă în judeţ, 

relevantă din punct de vedere geografic, şi ajungând la măsurile de implementare şi 

monitorizare. 

Procesul de planificare este structurat în zece etape principale (vezi figura nr. 

1), dintre care unele au o desfăşurare suprapusă în timp. 
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Figura 1 - Etapele principale ale procesului de planificare 
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Planul judeţean de gestionare a deşeurilor cuprinde următoarele părţi principale: 

• descrierea situaţiei existente; 

• obiective şi ţinte judeţene. 

Planificare: 

• prognoza cantităţilor generate şi colectate şi cuantificarea ţintelor; 

• alternative tehnice potenţiale; 

• calculul capacităţilor necesare; 

• măsuri de implementare; 

• evaluarea costurilor; 

• monitorizarea planului. 

2.2 Disfuncţionalităţi legate de realizarea PJGD 

Nu au fost disponibile date măsurate referitoare la situaţia existentă privind 

gestionarea deşeurilor municipale (cantităţi de deşeuri generate, colectate, eliminate) 

din cauza lipsei dispozitivelor de cântărire. Prognozele de generare a deşeurilor s-au 

bazat pe mediile tipice din Uniunea Europeană şi pe instrucţiunile din Metodologia 

pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor. Cu timpul, 

calitatea acestor date se va îmbunătăţi, mai ales pe măsură ce se vor amenaja 

instalaţii de tratare şi eliminare dotate cu dispozitive de cântărire. 

Deşi sunt prezentate posibilele soluţii tehnice şi etape ale procesului de 

decizie, Planul nu poate pune la dispoziţie o analiză amplă şi totodată detaliată a 

tuturor variantelor tehnologic posibile pentru colectarea, tratarea şi eliminarea 

deşeurilor, întrucât domeniul este vast şi în continuă dezvoltare. De aceea cele mai 

relevante opţiuni sunt prezentate, fără a fi analizate în detaliu. Analiza trebuie făcută 

la nivelul studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. 

2.3 Reţele edilitare necesare noului amplasament  

Infrastructură 

Reţeaua de drumuri 

Judeţul Galaţi reprezintă un nod important de circulaţie teritorială, generat de 

sisteme de căi de comunicaţii rutiere, navale şi feroviare, prin amplasarea geografică, 

existenţa zonei libere, accesul la cele trei tipuri de căi de comunicaţii asigurând legături la 

nivel regional. 
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Principalele căi rutiere ce străbat judeţul Galaţi sunt reprezentate de drumuri 

naţionale şi europene, după cum urmează: DN 24 Mărăşeşti (DN2) - Tecuci - Bârlad - 

Vaslui - Iaşi - Sculeni - Granita RM, DN 25 Galaţi - Tecuci (DN24), DN 26 Galaţi - Murgeni 

(DN24a), E 581 Galaţi -Tecuci. 

În tabelul următor este prezentată situaţia drumurilor publice din judeţul Galaţi în 

intervalul 2004 - 2006. 

 
Tabel 2- Situaţia drumurilor publice în judeţul Galaţi în perioada 2004 – 2006 

An Total 
drumuri 

Drumuri naţionale Drumuri judeţene şi comunale 

Total Modernizare 
Cu 

îmbrăcăminţi 
uşoare rutiere 

Total Modernizate 
Cu 

îmbrăcăminţi 
uşoare rutiere 

2004 1 460 222 214 8 1 238 64 661 
2005 1 463 227 219 8 1 236 66 661 
2006 1 465 227 219 8 1 238 66 666 

 

În figura următoare este prezentată infrastructura rutieră principală a judeţului 

Galaţi, relevantă pentru analiza soluţiilor de transport a deşeurilor. 
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Figura 2 - Principalele artere rutiere din Judeţul Galaţi 

 

Reţeaua de căi ferate 

Judeţul Galaţi este străbătut de una din cele două magistrale feroviare prezente în 

cadrul Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-est, şi anume magistrala Bucureşti - Galaţi (prin 

Urziceni –Făurei - Brăila). 

Prin căile ferate din judeţ se asigură transferul de la ecartamentul european la cel 

folosit în ţările ex-sovietice. 
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Principalul nod feroviar al judeţului este reprezentat de municipiul Galaţi, acesta 

având legături cu toate principalele localităţi din regiune şi din ţară. 

La nivelul anului 2006 liniile de cale ferată în exploatare însumau 312 km, mai puţin 

de jumătate dintre acestea fiind electrificate. 

Tabel 3 - Liniile de cale ferată în exploatare în judeţul Galaţi în perioada 2004 – 2006 

An 
Total Din care cu ecartament normal Linii cu 

ecartament 
larg 

Densitatea 
liniilor la 1000 

km2 de 
teritoriu 

 Din care 
electrificate Total Cu o 

cale 
Cu două 

căi 
2004 292 108 276 181 95 16 65,4 
2005 317 62 304 211 93 13 71 
2006 312 63 299 206 93 13 71 
 

Transportul aerian 

În prezent la Galaţi există un aerodrom militar situat în nordul oraşului, dar există 

planuri pentru construirea unui aeroport internaţional care va fi denumit „Dunarea de Jos” 

ce va fi comun cu Brăila. 

Transportul public 

Principalul prestator de servicii de transport public urban în judeţul Galaţi este 

unitatea SC TRANSURB Galaţi, care asigură transportul populaţiei prin intermediul 

tramvaielor, autobuzelor şi troleibuzelor. 

Transportul prin intermediul autobuzelor în judeţul Galaţi este unul majoritar. În anul 2005 

numărul acestora era de 357 de autovehicule de acest tip. 
Tabel 4 - Transportul urban de pasageri în perioada 2004 – 2006 

An 
Numărul vehiculelor în inventar (nr.) Numărul de pasageri transportaţi (mii) 

Tramvaie Autobuze şi 
microbuze Troleibuze Tramvaie Autobuze Troleibuze 

2004 59 355 3 13 094 36 345,3 360 
2005 59 357 3 9 469 29 622,7 842 
2006 59 529 3 6 666 48 989,3 1 106 

 
Transportul portuar 

Portul Galaţi este poziţionat între km 145,7 şi km 157 pe malul stâng al Dunării, la 

confluenţa râurilor Siret şi Prut cu fluviul Dunărea, la doar 7,5 km de graniţă cu Republica 

Moldova şi la 14 km pe uscat (pe apă 13 Mm (23 km)) de portul ucrainean Reni. 

Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România, conectat la 

principalele coridoare de comunicaţie europeană. Pe cale fluvială se realizează 

conectarea la canalul Rhin-Main-Dunăre, care leagă Marea Nordului de Marea Neagră. 
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De asemenea Zona Liberă Galaţi este un punct strategic în zona de est a oraşului, 

pe teritoriul acesteia întâlnindu-se toate căile de comunicaţie enumerate mai sus: rutier, 

feroviar mixt ruso european şi naval. Oraşul Galaţi, amplasat pe malul stâng al Dunării, la 

80 km de Delta Dunării, are patru porturi: 

• un port pentru transportul de persoane şi trei pentru transportul de mărfuri. 

Având aproximativ 6,5 km de chei şi pescajul de 7,3 m, portul asigură un trafic general de 

mărfuri de peste 9 000 000 tone, permiţând accesul navelor de până la 30 000 tdw. 

 
Utilităţi 
Alimentare cu apă şi canalizare 

Conform datelor existente la nivelul Direcţiei Judeţene de Statistică Galaţi, în anul 

2006 în judeţul Galaţi doar 42 de localităţi (din care 4 municipii şi oraşe şi 38 de comune) 

beneficiau de sistem centralizat de distribuţie a apei potabile şi doar 19 de localităţi (din 

care 4 municipii şi oraşe şi 15 comune) dispuneau de reţele de canalizare. 
 
Tabel 5 -  Reţeaua de alimentare cu apă în judeţul Galaţi 

An 

Lungimea totală 
simplă a reţelei de 
distribuţie a apei 

potabile (km) 

Volum de apă potabilă 
distribuită consumatorilor 

(mii mc) 

Număr localităţi cu instalaţii 
de alimentare cu apă 

potabilă 

Total 
Din care: 
pentru uz 

casnic 
Total 

Din care: 
municipii şi 

oraşe 
2004 1 053,8 27 601 18 844 36 4 
2005 1 138,9 25 402 16 979 38 4 
2006 1 263,5 23 932 18 074 42 4 
 

Tabel 6 - Reţeaua de canalizare publică în judeţul Galaţi 

An 
Lungimea totală simplă 
a reţelei de canalizare 

publică (km) 

Număr localităţi 

Total Din care: municipii şi 
oraşe 

2004 606,1 17 4 
2005 603 16 4 
2006 601,1 19 4 

Reţeaua de distribuţie a apei în anul 2006 era extinsă în 42 de localităţi (4 municipii 

şi oraşe şi 38 comune) şi avea o lungime totală de 1263,5 km, fiind repartizată în proporţie 

de 50,7% (640,7 km) în mediul urban, respectiv 49,3% în mediul rural. Reţeaua de 

canalizare în acelaşi an era extinsă la 19 localităţi, din care 4 municipii şi oraşe şi 15 

comune, cu o lungime totală de 601,1 km. 
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Comparativ cu nivelul de extindere a reţelei de distribuire a apei potabile, este 

evident că reţeaua de canalizare este sub necesităţi (reprezentând doar 47,5% din 

lungimea reţelei de distribuţie şi acoperind un număr mult mai mic de localităţi). 

Dacă cele 4 localităţi urbane ale judeţului dispun de reţele centralizate de distribuţie a apei 

potabile şi de canalizare, în schimb asigurarea centralizată a apei potabile în localităţile 

rurale este încă mult sub nivelul dorit, aici situaţia fiind şi mai nesatisfăcătoare în ceea ce 

priveşte existenţa reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare. 

Având în vedere dezvoltarea insuficientă şi starea ridicată de uzură a majorităţii 

reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente, sunt necesare eforturi financiare 

substanţiale atât pentru reabilitarea, cât şi pentru extinderea acestora, atât în mediul 

urban, cât mai ales în localităţile rurale. 

În municipiul Galaţi există un proiect ISPA privind „Reabilitarea sistemelor de alimentare 

cu apă potabilă şi de canalizare şi realizarea staţiei de epurare a municipiului Galaţi”. 

 
Sisteme de încălzire 

Numărul de localităţi în care se distribuie energie termică în sistem centralizat şi 

gaze naturale în judeţul Galaţi este foarte scăzut. Energia termică se distribuie doar în cele 

două municipii. 

SC APATERM SA Galaţi este furnizorul de energie termică (apă caldă de consum 

şi agent termic pentru încălzire locuinţe) în sistem centralizat pentru o mare parte a 

populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Galaţi. 

În ceea ce priveşte distribuţia gazelor naturale în judeţul Galaţi, furnizorul principal 

este SC Distrigaz Sud S.A Galaţi. 
 
Tabel 7-  Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite în judeţul Galaţi 

An 

Localităţi în care se 
distribuie gaze naturale 

Lungimea 
simplă a 

conductelor de 
distribuţie a 
gazelor (km) 

Volumul gazelor naturale 
distribuite (mii mc) 

Total 
Din care: 

municipii şi 
oraşe 

Total 
Din care: 
pentru uz 

casnic 
2004 7 2 362,1 849 398 47 316 
2005 10 2 435,5 923 098 48 357 
2006 9 2 436 98 297 48 366 

 

Tabel 8 - Localităţi în judeţul Galaţi în care se distribuie energie termică 
 2003 2004 2005 
Localităţi în care se distribuie energie termică 2 2 2 
Din care municipii şi oraşe 2 2 2 
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2.4 Relaţia planului de urbanism general cu alte planuri şi 

programe 

Directiva S.E.A. 2001/42/CE privind procedura de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe, transpusă în legislaţia românească prin H.G. 

1706/2004, impune ca în Raportul de mediu să fie incluse informaţii cu privire la alte 

planuri relevante pentru planul evaluat, pentru a verifica măsura în care s-a ţinut cont 

de obiectivele de protecţie a mediului la nivel naţional, dar şi a modului în care aceste 

obiective au fost luate în considerare la elaborarea planului de urbanism.  

Prin urmare, dezvoltarea obiectivelor strategice care formează cadrul de 

evaluare nu se limitează la situaţia curentă a mediului la nivelul teritoriului analizat, 

fiind necesar să se evidenţieze cadrul în care obiectivele strategice vor fi 

implementate, respectiv obligaţiile de mediu ce trebuiesc realizate ca urmare a 

implementării prevederilor planului de urbanism.  

Soluţiile propuse în PJGD sunt elaborate în baza legislaţiei CE şi româneşti şi 

se află în relaţie directă cu prevederile următoarelor strategii naţionale şi regionale: 

• Acquis-ului Comunitar; 

• Planul Naţional şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor; 

• Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor;  

• Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) şi Planul Regional de 

Acţiune pentru Mediu (PRAM). 

Implementarea propunerilor din PJGD va determina o îmbunătăţire 

semnificativă a condiţiilor generale de mediu: calitatea apelor (de suprafaţă şi 

subterane), a aerului (poluanţi şi mirosuri), soluri contaminate, ecosisteme, impacturi 

vizuale. 

Totodată implementarea PJGD va avea ca rezultat adaptarea procesului de 

colectare şi tratare a deşeurilor solide municipale la cerinţele Directivelor Consiliului 

nr. 75/442/EEC, nr. 94/62/EC şi nr. 99/31/EC şi la reglementările României în 

domeniul gestionării deşeurilor urbane.  
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3 Aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale 

evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării PJGD 

3.1 Elementele generale ale cadrului natural  

Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est (constituită în 

baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România), care cuprinde de 

asemenea judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea. Din punct de vedere 

al suprafeţei, Regiunea 2 Sud-Est ocupă o suprafaţă de 35 762 km2, ceea ce 

reprezintă 15 % din suprafaţa totală a ţării, fiind a doua ca mărime din cele 8 regiuni 

ale României. Judeţul Galaţi are o suprafaţă totală de 4 466,3 km2, reprezentând 

1,9% din suprafaţa României. 

Ca poziţie geografică, judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice-

dunărene, fiind situat în partea cea mai sudica a Moldovei, la confluenta a trei mari 

ape curgătoare - Dunărea, Siretul şi Prutul - în sectorul fluvio-maritim al ţării. 

Coordonatele geografice ale judeţului sunt 45o25’ - 46o10’ latitudine nordică şi 27o20’ 

- 28o10’ longitudine estică. 

Judeţul Galaţi are următoarele vecinătăţi: 

• N – judeţul Vaslui; 

• E – Râul Prut, graniţă cu Republica Moldova; 

• S – Fluviul Dunarea, judeţul Tulcea; 

• Sud-vest- Fluviul Siret, judeţul Brăila; 

• Vest-nord-vest- Fluviul Siret, judeţul Vrancea. 

Prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de 

întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-

europeană şi nu în ultimul rând central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în 

condiţiile climatice, în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică a 

reliefului. 
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Figura 3 – Harta administrativă a judeţului Galaţi 
 

Din punct de vedere administrativ, în prezent judeţul Galaţi este format din 2 

municipii (Galaţi - reşedinţă judeţului şi Tecuci), 2 oraşe (Bereşti, Tg. Bujor), 60 

comune şi 180 sate. 

Populaţia judeţului Galaţi număra 617 979 locuitori la 1 iulie 2006, cu o densitate 

medie de 138,4 loc/km2, şi 614 449 locuitori la 1 iulie 2007, cu o densitate medie de 

137,6 loc/km2. 

Utilizarea terenului în Judeţul Galaţi şi Regiunea 2 Sud-est este prezentată în 

tabelul următor. 
Tabel 9 - Utilizarea terenului în Regiunea 2 Sud-Est şi în judeţul Galaţi la 31.12.2005 

Suprafaţa totală, din care 
Regiunea 2 SE Judeţul Galaţi 

ha % ha % 
3 576 170 100,00 446 632 100,00 

Suprafaţa agricolă 
• Arabil 
• Păşuni 
• Fâneţe 
• Vii şi pepiniere viticole 
• Livezi şi pepiniere viticole 

2 332 847 
1 827 024 
331 256 
62 307 
89 183 
23 077 

65,2 

358 645 
293 285 
43 672 

656 
19 316 
1 716 

80,3 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră 573 190 16 43 824 9,8 

Ape şi bălţi 458 882 12,8 13 412 3 
Alte suprafeţe 211 251 5,9 30 751 6,9 

 
Resurse naturale 
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Din punct de vedere al resurselor naturale, judeţul Galaţi prezintă importante 

resurse naturale de materii prime neregenerabile, generatoare de energie, alcătuite 

îndeosebi din combustibili fosili, ai căror reprezentanţi tipici sunt în principal hidrocarburile. 

Hidrocarburile (ţiţei, gaze asociate, gaze libere) se exploatează pe teritoriul 

judeţului Galaţi în unitatea geologică majoră a Promontoriului Nord Dobrogean.  

Exploatarea este realizată de SNP - sucursala PETROM Brăila şi sucursala 

PETROM Moineşti. 

Principalele structuri aferente exploatării de hidrocarburi din zona judeţului Galaţi sunt: 

Ø ţiţei: Frumuşiţa, Independenţa - Schela, Matca, Griviţa Nord; 

Ø gaze asociate cu ţiţei: Frumuşiţa, Independenţa - Schela, Matca, Griviţa Nord şi 

Slobozia Conachi; 

Ø gaze libere: Buciumeni, Cudalbi, Frumuşiţa, Griviţa Nord, Independenţa. 

În ceea ce priveşte resursele de ape minerale, judeţul Galaţi, din cauza reliefului de 

câmpie, este destul de slab dezvoltat. În apele subterane potabile şi industriale din zona 

Liesti - Costache Negri - Lupele - Frumuşiţa - Galaţi - Piscu există însă rezerve omologate 

în evidenţa naţională de resurse minerale. Acestea conţin 0,6 – 1,0 g/l săruri, iar duritatea 

lor este de 15 - 20 grade. 

Resurse naturale de suprafaţă (păduri, terenuri agricole păşuni). Pădurile şi alte 

terenuri cu vegetaţie forestieră ocupă 43 824 ha din suprafaţa judeţului. Suprafaţa 

împădurită totală a judeţului este de 37 000 ha (cca. 8,3% din suprafaţa totală a judeţului). 

Structura ocupării teritoriului este următoarea: 

v vegetaţie forestieră - cca. 8,3% din teritoriu; 

v terenuri agricole - cca. 80%; 

v ape de suprafaţă - 3%; 

v alte suprafeţe - 6,08%. 

Suprafaţa agricolă a judeţului Galaţi cuprinde 358 645 ha, din care suprafaţa 

arabilă 293 343 ha, păşuni şi fâneţe 44 328 ha şi livezi 1 716 ha. 
 
Tabel 10 - Evoluţia suprafeţei agricole în perioada 2001 – 2006 în judeţul Galaţi 
(hectare) 

An Suprafaţa 
totală 

Suprafaţa 
agricolă 

Din care pe categorii de folosinţă 
Arabilă Păşuni Fâneţe Vii Livezi 

2001 446 632 358 745 292 220 43 580 598 20 368 1 979 
2002 446 632 358 658 292 967 43 797 598 19 384 1 912 
2003 446 632 358 657 293 065 43 829 598 19 255 1 910 
2004 446 632 358 660 293 343 43 675 656 19 270 1 716 
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2005 446 632 358 645 293 285 43 672 656 19 316 1 716 
2006 446 632 358 588 293 237 43 663 656 19 316 1 716 
 

În urma aplicării prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, a Legii nr. 36/1991 

privind organizarea societăţilor agricole, a Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 

58/1991, a Legii nr. 54/1998, a avut loc restructurarea şi diversificarea formelor de 

proprietate. Astfel 99,9 % din terenurile agricole şi forestiere sunt proprietate privată. 

Acestea sunt cultivate de 576 exploataţii agricole comerciale, având în medie 258 ha 

fiecare şi de 163 exploataţii agricole familiare care deţin în medie 46 ha (Sursa: Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Galaţi – Raport privind Starea Mediului, 2004). 

În judeţul Galaţi datorita solului fertil se cultivă în principal grâu, secară, orz, orzoaică, 

ovăz, porumb, plante uleioase, legume, viţă de vie (podgoriile de la Nicoreşti), etc. 

În ceea ce priveşte legumicultura, lunca Siretului şi a Prutului prezintă condiţii 

favorabile datorită solurilor aluvionare. 

 
Arii protejate 

Pe teritoriul judeţului Galaţi măsurile de protecţie a mediului înconjurător luate în 

concordanţă cu reglementările legale s-au concretizat în crearea unor rezervaţii naturale 

ca puncte de interes ştiinţific şi de atracţie turistică. 

În judeţ există un număr de 16 arii naturale protejate de interes naţional de tip 

rezervaţie naturală (potrivit Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a III-a şi Legii 462/2001 privind regimul ariilor protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice), şi un parc natural, cu limitele 

descrise în HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru 

noi zone. De asemenea prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 46/1994 au fost 

declarate arii naturale protejate de interes judeţean o serie de situri cu valoare biologică. 

Lista ariilor protejate din judeţul Galaţi este prezentată în tabelul nr 11.  

 
Tabel 11 - Lista ariilor naturale protejate din judeţul Galaţi 

Nr. 
crt. Numele ariei protejate Localizare Suprafaţa 

(ha) 
Tip arie 

protejată 
1 Dunele de nisip de la Hanu 

Conachi 
Comuna Fundeni, sat 

Hanu Conachi 199,30 Rezervaţie 
naturală 

2 Pădurea Gârboavele Municipiul Galaţi 230,00 Rezervaţie 
naturală 

3 Pădurea Breana-Roşcani Comuna Băneasa 78,30 Rezervaţie 
naturală 
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Nr. 
crt. Numele ariei protejate Localizare Suprafaţa 

(ha) 
Tip arie 

protejată 
4 Pădurea Fundeanu Comuna Drăguşeni 53,20 Rezervaţie 

naturală 

5 Pădurea Tălăşmani Oraşul Bereşti 20,00 Rezervaţie 
naturală 

6 Pădurea Buciumeni Comunele Buciumeni şi 
Brăhăşeşti 71,20 Rezervaţie 

naturală 

7 Pădurea Pogăneşti Comuna Băneasa 33,50 Rezervaţie 
naturală 

8 Locul fosilier Tirighina – 
Barboşi Municipiul Galaţi 1,00 Rezervaţie 

naturală 

9 Locul fosilier Rateş Municipiul Tecuci 1,50 Rezervaţie 
naturală 

10 Locul fosilier Bereşti Oraşul Bereşti 49,00 Rezervaţie 
naturală 

11 Balta Potcoava Comuna Braniştea 49,00 Rezervaţie 
naturală 

12 Balta Tălăbasca Comuna Tudor 
Vladimirescu 139,00 Rezervaţie 

naturală 

13 Lacul Pochina (Lunca Joasă a 
Prutului Inferior) Comuna Suceveni 74,80 Rezervaţie 

naturală 

14 Lacul Vlăşcuţa (Lunca Joasă a 
Prutului Inferior) Comuna Măstăcani 41,80 Rezervaţie 

naturală 

15 Ostrovul Prut (Lunca Joasă a 
Prutului Inferior) Municipiul Galaţi 62,00 Rezervaţie 

naturală 

16 Lunca Joasă a Prutului Inferior 
(Maţa Rădeanu) Comuna Cavadineşti 81,00 Rezervaţie 

naturală 

17 Parcul Natural Lunca Joasă a 
Prutului Inferior Estul judeţului Galaţi 8 247 Parc natural 

18 Grădina Botanică Municipiului Galaţi 22,2 
Arie naturală 
protejată de 

interes judeţean 

19 Grădina Publică Municipiului Galaţi 16 
Arie naturală 
protejată de 

interes judeţean 

20 Faleza Dunării Municipiului Galaţi 30 
Arie naturală 
protejată de 

interes judeţean 

21 Parc CFR Municipiului Galaţi 2,92 
Arie naturală 
protejată de 

interes judeţean 

22 Parc Eminescu Municipiului Galaţi 0,8 
Arie naturală 
protejată de 

interes judeţean 

23 Parc Turn TV Municipiului Galaţi 0,6 
Arie naturală 
protejată de 

interes judeţean 
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Figura 4 - Arii protejate în judetul Galaţi 

 
Zonele declarate în anul 2007 ca situri de importanţă comunitară - SCI (OM 

1964/2007) şi situri de protecţie specială avifaunistică - SPA (HG 1284/2007), parte a 

reţelei ecologice europene Natura 2000, sunt prezentate în Tabelul nr. 12. Acestea includ 

o bună parte din rezervaţiile prezentate anterior. 

 

 

Tabel 12 - Siturile incluse în reţeaua Natura 2000 
Nr. 
crt. Denumire Cod Suprafaţa 

totală (ha) 
Localizare în judeţul 

Galaţi 
1 Delta Dunării ROSCI0065 450 542 Galaţi < 1% 

2 Dunele de nisip de la 
Hanu Conachi ROSCI0072 217 Fundeni 5% 

3 Lunca Joasă a Prutului ROSCI0105 5 656 

Cavadineşti (11%), Folteşti 
(3%), Frumuşiţa (5%), Galaţi 
(7%), Măstăcani (3%), 
Oancea (15%), Suceveni 
(6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti 
(9%) 

4 Pădurea Balta Munteni ROSCI0134 86 Negrileşti 2% 
5 Pădurea Breana Roşcani ROSCI0139 151 Băneasa 2% 
6 Pădurea Gârboavele ROSCI0151 217 Tuluceşti 4% 

7 Pădurea Merişor – Cotul 
Zătuanului ROSCI0162 579 Movileni 1% 
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Nr. 
crt. Denumire Cod Suprafaţa 

totală (ha) 
Localizare în judeţul 

Galaţi 
8 Pădurea Mogoş-Mâţele ROSCI0163 65 Scânteieşti 1% 
9 Pădurea Pogăneşti ROSCI0165 176 Suceveni 2% 
10 Pădurea Tălăşmani ROSCI0175 62 Bereşti 1% 
11 Pădurea Torceşti ROSCI0178 132 Umbrăreşti 2% 
12 Râul Prut ROSCI0213 12 506 Cavadineşti < 1% 

13 Delta Dunării şi 
Complexul Razim- Sinoie ROSPA0031 512 380,6 Galaţi < 1% 

14 Lunca Prutului – Vlădeşti 
– Frumuşiţa ROSPA0070 7 657 

Cavadineşti (11%), Folteşti 
(3%), Frumuşiţa (5%), Galaţi 
(15%), Măstăcani 
(3%), Oancea (15%), 
Suceveni (6%), Tuluceşti 
(1%), Vlădeşti (9%) 

15 Lunca Siretului Inferior ROSPA0071 38 496 

Braniştea (58%), Cosmeşti 
(28%), Fundeni (79%), 
Independenţa (46%), Iveşti 
(4%), Lieşti (5%), Movileni 
(30%), Nămoloasa (40%), 
Nicoreşti (15%), Piscu (33%), 
Poiana (39%), Schela (2%), 
Slobozia Conachi (<1%), 
Şendreni (3%), Tudor 
Vladimirescu (59%), 
Umbrăreşti (15%) 

 

3.2 Starea actuală a factorilor de mediu 

Substratul geologic 

Judeţul Galaţi prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord şi 

mai slabă în sud, distingându-se după altitudine, poziţie şi particularităţi de relief, cinci 

unităţi geomorfologice: zona de confluentă între Platoul Covurlui la nord (50% din 

suprafaţa judeţului), câmpiile Tecuci şi Covurlui (34%) şi lunca Siretului inferior şi cea a 

Prutului la sud (16%). 

Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este de vârsta proterozoic 

superior - paleozoic alcătuit din argile, argile nisipoase, nisipuri, acoperite de depozite de 

vârsta levantina - reprezentate prin argile, marne, nisipuri roşii şi plăci de gresii. 

Cele mai vechi formaţiuni din zonă sunt alcătuite din roci metamorfice asociate cu 

intruziuni, precum şi formaţiuni mezozonale, cu micaşisturi, ce apar între Prut şi localitatea 

Frumuşiţa - Cuca. Fundamentul proterozoic - paleozoic are o cuvertură mezozoică 

alcătuită din formaţiuni triasice şi jurasice. 
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De asemenea fundamentul este afectat în zona de o falie cu direcţia E - V (falia 

Oancea - Blânzi), ce delimitează la nord fundamentul N - dobrogean. 

Geologia judeţului oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord 

şi 5 -10 m la sud. În cadrul judeţului Galaţi există foarte multe tipuri genetice de sol, iar în 

cadrul aceluiaşi tip se întâlnesc mari variaţii. Majoritatea tipurilor de sol au roca mama pe 

loess, mai puţin pe argile şi marne. Textura variază de la o grupă de sol la alta. La cele 

mai multe predomină textura nisipoasă şi mai puţin argiloasă. De asemenea, structura se 

schimbă de la un orizont la altul, lipsind cu totul la nisipurile consolidate din zona 

comunelor Barcea, Umbrăreşti, Drăgăneşti, Munteni şi Matca. 

Tipurile de sol întâlnite pe teritoriul judeţului Galaţi sunt după cum urmează: 

• soluri cernoziomice ciocolatiu şi castaniu cu profil normal; 

• cernoziomuri degradate, cu profil de la moderat până la puternic erodat; 

• cernoziomuri cambice şi cernoziomuri argiloiluviale; 

• soluri coluviale sau aluviale de pantă şi de vale; 

• solurile cenuşii şi solurile brune de pădure podzolite; 

• regosoluri şi psamoregosoluri. 

Cernoziomul carbonatic (cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu 

carbonatat), format în partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile cu graminee, se 

întâlneşte în partea de sud a câmpiei şi podişului Covurlui. 

Un alt subtip de cernoziom este cel freatic - umed sau cernoziomul de fâneaţă, care 

se formează pe reliefuri joase. Regimul hidric al acestor soluri este favorabil culturii vitei de 

vie, care are un sistem de rădăcini radiculare profunde, cu ajutorul cărora poate folosi apa 

din stratul acvifer. 

Solurile cenuşii de pădure şi brune cenuşii se întâlnesc în partea de est a zonei 

nisipoase Hanu Conachi - Tecuci şi pe alocuri în comunele Bălăbăneşti şi Nărteşti, din 

nordul judeţului, unde umiditatea este mai bogată. 

 

Evoluţia probabilă a solului în situaţia neimplementării planului 

Lipsa unui sistem corespunzător de gestionare a deşeurilor municipale care să 

asigure colectarea, transportul, reciclarea, sortarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor la 

nivelul întregului judeţ va duce la creşterea suprafeţelor afectate de gestionare 

necorespunzătoare a acestor deşeuri. 
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Lipsa depozitelor zonale conforme care să deservească întregul judeţ duce la 

utilizarea în continuarea a depozitelor existente care nu sunt prevăzute cu sisteme 

adecvate pentru protecţia mediului înconjurător. 

Lipsa unui serviciu de salubrizare la nivelul localităţilor rurale care să asigure 

colectarea şi transportul deşeurilor la depozitele ecologice cele mai apropiate va favoriza 

un comportament neadecvat al cetăţenilor prin utilizarea unor spaţii aleatorii pentru 

eliminarea deşeurilor. 

Lipsa măsurilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile 

depozitate, precum şi a valorificării materialelor reciclabile va contribui direct la 

menţinerea unor suprafeţe mari de teren necesare depozitării deşeurilor. 

Date hidrogeologice 

Apele curgătoare din judeţul Galaţi se încadrează în tipul de regim continental 

accentuat, specific dealurilor şi podişului Moldovei, cu scurgere predominantă în sezonul 

de primăvară şi vară, cu ape mari primăvara şi viituri în timpul verii şi toamnei. Principalele 

cursuri de apă care străbat judeţul Galaţi sunt: Dunărea, Siretul, Prutul şi Bârladul. 

Sursa principală pentru alimentarea cu apă a municipiului Galaţi, atât pentru 

populaţie cât şi pentru industrie şi alte utilităţi, este fluviul Dunarea. Volumul de apă 

captată din Dunare este de 178 800 mc/zi (81%), iar din sursa de adâncime frontul Salcia 

– Vadul Roşca de 41 900 mc/zi (19%). 

Reţeaua hidrografică de pe raza judeţului Galaţi aflată în administrarea SGA Galaţi 

are o lungime de 1 348 km. 

 
 
 
 
 

Tabel 13 - Principalele cursuri de apă din judeţul Galaţi 

Râul Lungimea (km), din care: % din total în judeţ 
Galaţi În România În judeţul Galaţi 

Dunărea 1 075 22 2,05 
Prut 742 103 13,88 
Siret  559 150 26,83 
Bârlad 207 55 26,57 
Chineja 79 79 100,00 
Berheci 92 92 100,00 
Zeletin 83 83 100,00 
Geru 62 62 100,00 
Suhu 72 72 100,00 

TOTAL 2 971 718 24,17 
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În ceea ce priveşte suprafaţa totală ocupată de lacuri şi bălţi la nivelul judeţului 

Galaţi, aceasta este de 3 770 ha. Principalele lacuri şi bălţi, cu suprafeţele aferente, 

existente pe teritoriul judeţului Galaţi sunt prezentate în tabelul nr.14. 

 
Tabel 14 - Principalele lacuri şi bălţi din judeţul Galaţi 

Denumirea Suprafaţa (ha) 
Lacul Brateş 2 400 
Balta Mata Rădeanu 605 
Balta Şovârca 274 
Balta Mălina 154 
Balta Lozova 145 
Balta Tudor Vladimirescu 101 
Balta Potcoava 49 
Balta Vlaşca 42 

TOTAL 3 770 
 

Apele subterane sunt înmagazinate în orizonturi de pietrişuri şi nisipuri, prin 

infiltrarea apelor din precipitaţii, topirea zăpezii, cât şi din apele din reţeaua hidrografică, 

formându-se straturi acvifere întinse sau locale situate la adâncimi de 10 - 30 de m către 

terasele Siretului, unde adâncimea acestora descreşte treptat. Apele freatice se găsesc la 

o adâncime mai mică de 10 m şi nu au influenţă asupra evoluţiei solului. Ele sunt situate la 

un nivel critic în luncile principalelor râuri, unde solurile suferă de exces de apă temporar 

sau permanent. 

Evoluţia probabilă a apei în situaţia neimplementării planului 

Lipsa facilităţilor corespunzătoare standardelor şi normelor europene pentru 

colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale va conduce la creşterea 

concentraţiei poluanţilor în apele subterane şi de suprafaţă. 

Conform Planului de implementare şi HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, la nivelul judeţului Galaţi există patru depozite neconforme pentru deşeuri 

nepericuloase (clasa „b”) aferente localităţilor urbane. Datele la care îşi vor înceta 

activitatea aceste depozite, conform Calendarului de sistare/încetare a activitatii sau 

conformare pentru depozitele de deşeuri existente (HG nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor). Cele 4 depozite neconforme aferente judeţului Galaţi sunt 

Umbrăreşti/Târgu Bujor, Bâzanu/Bereşti Est, Tirighina/Galaţi, Rateş/Tecuci. Suprafaţa 

ocupată de aceste depozite este de aproximativ 8,15 ha. Aceste depozite neconforme 
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nu sunt prevăzute cu sisteme de impermeabilizare a levigatului şi de pompare a 

acestuia în staţia de epurare ceea ce conduce la infiltrarea acestuia şi implicit la 

poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. 

În mediul rural au fost identificate un număr de 191 spaţii de depozitare care, în 

general, sunt terenuri neamenajate, dispuse prin Hotărârea Consiliului Local, administrate 

de către primării. Conform prevederilor Art. 3 alin. (7) din HG 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, toate spaţiile de depozitare din zona rurală trebuie să se reabiliteze până la 

data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural 

sau prin închidere conform „Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme 

de deşeuri nepericuloase”. În sprijinul acestei activităţi de reabilitare a depozitelor din 

mediul rural vine Ordinul 636/2008 pentru completarea Ordinului 1274/2005 privind 

emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv 

depozitare şi incinerare în care la aliniatul 5 este menţionat că “sunt exceptate de la 

obţinerea avizului de mediu prevăzut la alin. (1) spaţiile de depozitare din zona rurală care 

se reabilitează conform calendarului de închidere şi ecologizare, cu respectarea 

prevederilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2." 

Spaţiile de depozitare a deseurilor existente în mediul rural inventariate până în 

prezent ocupă o suprafaţă totală de aproximativ 160 ha. 

Suprafaţa totală a depozitelor neamenajate din mediul rural nu este însă cunoscută 

cu exactitate, în cursul anului 2008 fiind necesară o reinventariere a acestora. De 

asemenea aceste depozite sunt amplasate în general în apropierea cursurilor de apă, 

nivelul pânzei freatice fiind destul de ridicat la nivel de judeţ acestea sunt afectate de 

levigatul ce se poate infiltra în apă, o altă sursă de poluare poate fi reprezentată şi de 

deşeurile uşoare antrenate de vânt sau curenţii de apă ce pot polua apele de suprafaţă.  

În mediul rural gradul de acoperire cu servicii de salubritate este foarte scăzut, 

aproximativ de 2,3% la nivelul anului 2007, datorată în principal existenţei la nivel de 

comună a spaţiilor de depozitare necontrolate a deşeurilor menajere.  

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 pâna 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 data 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 
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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 înca 74% din 

populaţia rurală. 

Date climatografice 

Teritoriul judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului cu clima continentală 

(partea sudică şi centrală, însumând peste 90% din suprafaţă, se încadrează în ţinutul cu 

clima de câmpie, iar extremitatea nordică, reprezentând 10% din teritoriu, în ţinutul cu 

clima de dealuri). 

În ambele ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, 

marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer 

cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de 

zăpadă. Temperatura medie anuală înregistrează valori cuprinse între 9,8°C în sudul 

judeţului Galaţi, în zonele de luncă, şi 10,5°C în restul teritoriului. 

Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi Dunării introduc în valorile 

şi regimul principalelor elemente meteorologice modificări care conduc la crearea unui 

topoclimat specific de luncă, mai umed şi mai răcoros vara şi mai umed şi mai puţin rece 

iarna. Circulaţia generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvenţă relativ mare a 

advecţiilor lente de aer temperat - oceanic din V şi NV (mai ales în semestrul cald), 

advecţiile de aer temperat - continental din NE şi E (mai ales în anotimpul rece), precum şi 

advecţiile mai puţin frecvenţe de aer arctic din N şi aer tropical maritim din SV şi S. 

Regimul pluviometric. Cantităţile de apa provenite din precipitaţii sunt variabile. 

Regimul pluviometric este considerat că fiind secetos, având lunile de maxim în iunie şi de 

minim în septembrie. Valoarea anuală medie a precipitaţiilor este de 450 mm. 

Regimul eolian. Vântul predominant bate din direcţia Nord-nord-est, cu o frecvenţă 

de 18,4%, iar intensitatea medie anuală este de 3 grade Beaufort, corespunzând unei 

viteze medii de 8 m/s. 

Frecvenţa medie anuală a vânturilor din direcţia Nord-est este de 18,6%, iar 

intensitatea medie anuală de 2,3 grade Beaufort. Vântul se intensifică începând din 

octombrie şi ajunge la apogeu în aprilie, când se înregistrează în medie 5,5 zile cu vânturi 

de intensitate cuprinsă între 6 şi 8,7 grade Beaufort. 

Perioadele de acalmie reprezintă circa 18% din numărul total de zile ale anului. 

 
Evoluţia probabilă a aerului în situaţia neimplementării planului 
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Lipsa unui sistem corespunzător de gestionare a deşeurilor municipale va duce la 

creşterea emisiilor atmosferice ca urmare a creşterii cantităţilor de deşeuri municipale 

generate şi depozitate. 

Calitatea aerului este influenţată de: 

• lipsa sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs prin fermentarea aerobă a 

deşeurilor în cele 4 depozite (Umbrăreşti/Târgu Bujor, Bâzanu/Bereşti Est, 

Tirighina/Galaţi, Rateş/Tecuci). Gazul rezultate conţine pe lângă componentele 

principale (CH4 şi CO2) şi compuşi organici volatili, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, 

amoniac; 

• arderile necontrolate de deşeuri pe depozitele neconforme; 

• nerespectarea frecvenţei de colectare la maxim 3 zile a deşeurilor din punctele de 

colectare; 

• lipsa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean care să 

eficientizeze sistemul de colectare şi transport al deseurilor care va avea ca efect 

menţinerea/creşterea emisiilor din surse mobile (transportul deşeurilor); 

• în ceea ce priveşte echipamentele de colectare şi transport a deşeurilor la nivel de 

judeţ sunt învechite, cu capacităţi mici şi fără a asigura compactarea ceea ce implică 

mai multe curse, deci o creştere a traficului şi indirect a emisiilor de poluanţi în aer. 

 

Evoluţia probabilă a ariilor protejate în situaţia neimplementării planului 

În judeţ există16 arii naturale protejate de interes national de tip rezervaţie naturală 

(potrivit Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a III-a şi Legii 462/2001 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor 

naturale,a florei şi faunei sălbatice), şi un parc natural, cu limitele descrise în HG 

2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. De 

asemenea prin Hotarârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 46/1994 au fost declarate arii 

naturale protejate de interes judeţean o serie de situri cu valoare biologică.  

Menţinerea actualului mod de gestionare a deşeurilor poate avea efecte 

nedorite asupra acestor zone prin eliminarea ilegală a deşeurilor turistice, ceea ce 

conduce la un aspect peisagistic nedorit. În plus, o menţinere a acestei situaţii poate 

afecta biodiversitatea (fauna, flora) prin apariţia unor specii nedorite sau prin 

favorizarea dispariţiei unor specii sensibile. 
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Nu există date privind cantităţile de deşeuri eliminate de turişti în aceste zone şi nici o 

informaţie privind existenţa sau funcţionarea unui sistem de colectare şi/sau eliminare 

a acestor deşeuri. 

 

Evoluţia probabilă a peisajului în situaţia neimplementării planului 

Efectele asupra peisajului sunt de natură vizuală, deşeurile neridicate, 

împrăştiate de vânt, în stare avansată de fermentare, depozitate dezordonat, creează 

dezagremente uneori majore, (exemplu: când sunt vizibile din tren, de pe şosele 

europene sau naţionale, în zone comerciale, în zone dens populate sau turistice). 

Peisajul şi aspectul ambiental este afectat de starea recipienţilor de pre-

colectare, gradul lor de uzură, forma şi gradul de curăţenie a spaţiilor de pre-

colectare, starea mijloacelor de transport, forma, mărimea şi modul de gestionare a 

depozitelor necontrolate. 

Lipsa oricărei plantaţii de protecţie, şi în special, in cazul locurilor de 

depozitare necontrolată a deşeurilor, situarea acestora la periferia marilor oraşe, 

produce efecte peisagistice dezagreabile. La acest lucru contribuie şi prezenţa 

deşeurilor împrăştiate de vânt, a fumului produs de aprinderea mai mult sau mai puţin 

spontană a deşeurilor, a mirosului, păsărilor sau rozătoarelor care produc 

dezagremente ambientale majore. 

Aspectul dezagreabil poate conduce la pierderi economice importante, dacă 

aspectele menţionate se regăsesc spre exemplu în zone agroturistice sau de 

agrement. 

 

Evoluţia probabilă a sănătăţii populaţiei în situaţia neimplementării planului 

Emisiile în apă, aer, sol a principalilor poluanţi (levigatului/biogazului) au 

impact pe termen lung asupra populaţiei din zonă dar pot influenţa pe termen scurt 

sănătatea operatorilor care gestionează direct aceste deşeuri. Efecte nocive asupra 

sănătăţii populaţiei au în special următoarele componente ale bio-gazului: CO, H2S, 

mercaptan, praf şi N2. De asemenea, depozitele de deşeuri menajere emit în 

atmosfera gaze şi vapori percepuţi ca mirosuri neplăcute, uneori iritante, pe o rază de 

sute de metri. 

Asupra organismului uman efectele mirosului sunt greu de cuantificat, putând 

să apară stări de greaţă, vomă, dureri de cap, respiraţie sacadată, tuse, perturbarea 

somnului, lipsa poftei de mâncare, iritarea ochilor, a căilor respiratorii superioare. 
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Aceste simptome apar în special la “scormonitorii” care acţionează în majoritatea 

punctelor de pre-colectare, recuperând deşeurile reciclabile, cu valoare economică. 

De asemenea, prin procesele de şiroire şi infiltraţii, solul de sub depozitele de 

deşeuri, asupra căruia, în marea majoritate a cazurilor nu s-au efectuat nici un fel de 

lucrări de impermeabilizare, se îmbibă cu agenţi patogeni microbieni (febra tifoidă, 

dizenterie, holeră) şi virali (hepatită şi poliomielită), putând avea efecte deosebit de 

nefaste asupra stării de sănătate a oamenilor. 

Factori de risc pentru sănătatea oamenilor îi reprezintă şi posibiltatea 

proliferării rozătoarelor. La persoanele care lucrează în sectorul de salubritate nu s-

au raportat cazuri de imbolnăviri profesionale şi nici absenteism medical prin bolile 

legate de profesie. 

Nu există alte informaţii privind impactul actualului sistem de gestionare a deşeurilor 

asupra sănătăţii populaţiei. 

 

Evoluţia probabilă a biodiversităţii în situaţia neimplementării planului 

Poate fi afectată pe termen lung de depozitarea necontrolată, de trafic sau de 

exploatare a resurselor din depozitele care au sistat depozitarea. 

Actualul sistem de management al deşeurilor acţionează asupra ecosistemelor 

şi a biosferei atât prin poluanţii gazoşi degajaţi ca urmare a proceselor fermentative 

ce se desfăşoară la nivelul masei de deşeuri, prin poluanţii lichizi – levigatul – ce se 

infiltrează în sol, subsol, ape de suprafaţă şi subterane dar şi prin contactul direct al 

plantelor şi animalelor cu deşeurile menajere. 

Emisiile gazoase ale deşeurilor menajere sunt reprezentate de biogaz, alcătuit 

în medie din: 

• 15 – 84 % CH4 (procente volumetrice), 15 % CO2, mici cantităţi de CO, O2, 

H2S, mercaptani, vapori de apă, praf, N2, oxizi de azot, etc. Acesta acţionează 

atât asupra faunei folositoare (reprezentate, de exemplu, de insectele 

polenizatoare sau păsările insectivore), dar mai ales, asupra calităţii şi stării 

fiziologice a plantelor. 

Substanţele volative (urât mirositoare), se impregnează pe suprafaţa foliară, 

introducându-se apoi prin intermediul stomatelor în interiorul organismului vegetal. 

Totodată, prin sistemul radicular, substanţele odorante patrund în organism 

conferindu-i acestuia o parte din însuşirile lor. 

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 27- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

Oxizii de azot au o acţiune nocivă atât asupra plantelor cât şi a vieţuitoarelor. 

Astfel, la concentraţiile existente în atmosferă, NO nu este iritant şi nu este considerat 

un toxic puternic. În schimb, la concentraţii ridicate NO2 are un puternic efect toxic 

atât asupra organismelor vegetale cât şi animale. 

Monoxidul de carbon (CO) face parte din clasa poluanţilor asfixianţi (alături de 

CO2, H2S, cianuri) al căror efect patogen predominant, asupra vieţuitoarelor cu sănge 

cald, îl reprezintă hipoxia şi anoxia constând în blocarea aportului, transportului sau 

utilizării oxigenului în procesele metabolice. 

Deoarece deşeurile menajere au un conţinut de numai 4 % metale, conţinutul 

de metale grele ce ar putea avea impact negativ asupra ecosistemelor este mult 

diminuat. 

Totuşi, modul cel mai frecvent şi poate cel mai periculos de acţiune asupra 

ecosistemelor îl constituie faptul că atât sistemele de precolectare a deşeurilor dar în 

special depozitele de deşeuri menajere, constituie surse de hrană pentru rozătoare, 

căini, pisici, porci etc. Astfel, agenţii patogeni din deşeurile menajere sunt transportaţi 

fizic sau îşi găsesc gazda în organismul acestor animale, fiind răspândiţi apoi pe o 

arie mult mai largă decât spaţiul de depozitare, afectând grav calitatea ecosistemelor 

respective. 

 

4 Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectate 

semnificativ 

4.1 Influenţa implementării PJGD asupra factorul de mediu aer  

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare al poluanţilor, efectele 

acestora pot fi observate atât în mediul natural cât şi în cel antropic. Calitatea aerului 

este influenţată de: 

§ colectare, transport, depozitarea deşeurilor menajere; 

§ tratarea deşeurilor; 

§ valorificarea deşeurilor. 

Un calcul sau o evaluare sectorială a bilanţului masic al poluanţilor emişi 

pentru un an de referinţă ca urmare a desfăşurării complexului de activităţi din 

sectorul gestiunii deşeurilor municipale (la nivel de judeţ sau regiune, incluzând 

întregul lanţ al activităţilor colectare, transport, valorificare, depozitare) nu a fost încă 

efectuat.  
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În ceea ce priveşte calitatea aerului ambiental, activităţile de monitorizare 

desfăşurate până în prezent nu permit formularea unei concluzii privind gradul de 

afectare a calităţii aerului ca urmare a desfăşurării activităţii în acest sector.  

Sunt necesare două precizări: 

• nu este încă implementată practica monitorizării gazelor (emisiilor) cu adevărat 

relevante pentru un depozit de deşeuri, existând atât la nivel regional cât şi 

naţional un deficit al ofertei de servicii privind monitorizarea emisiilor provenite 

din activităţile de gestionare a deşeurilor; 

• depozitarea deşeurilor nu reprezintă nici pe departe singura sursă 

semnificativă de emisii de poluanţi atmosferici. Cumulat, serviciile de colectare 

şi transport, precum şi valorificarea în unităţile autorizate se constituie în surse 

importante de emisii de poluanţi atmosferici. 

Calitatea factorului de mediu aer poate fi afectată semnificativ datorită factorilor 

de poluare prezenţi în întregul proces de gestionare al deşeurilor, colectare, 

transport, depozitare în depozite neconforme urbane, cât şi rurale. 

Efectul actualului sistem de gestionare al deşeurilor asupra calităţii aerului se va 

amplifica, în principal datorită cantităţilor de biogaz generat de actualele depozite. 

Principala problemă este emisia necontrolată a gazului de depozit. În condiţiile 

creşterii cantităţilor de deşeuri care ajung la depozite şi fără un control al emisiilor 

ratele de generare a metanului şi implicit contribuţia acestuia la schimbările climatice 

devin semnificative. 

Implementarea PJGD presupune realizarea unor obiective ferme care vor 

conduce la săderea cantităţii emisiilor de biogaz în atmosferă, astfel prin: 

• dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a deşeurilor (colectare, transport, 

valorificare, reciclare, tratare şi eliminare finală); 

• extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor municipale în mediul urban până la 

100%, iar pentru mediul rural de minim 80%; 

• implementarea sistemelor de colectare selectivă a materialelor valorificabile; 

• stimularea creării şi dezvoltării unei pieţe viabile pentru deşeurile reciclabile; 

• realizarea staţiilor de transfer propuse pentru judeţul Galaţi; 

• direcţionarea investiţiilor în instalaţii de compostare şi tratare, în vederea reducerii 

cantităţii de deşeuri biodegradabile; 
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• realizarea depozitelor conforme respectiv Tirighina şi depozitul ecologic Tecuci care 

fac obiectul PJGD. 

Obiectivele PJGD au scopul de a reduce cantităţile de deşeuri depozitate final deci 

şi a cantităţii de biogaz emise, direct proporţională cu aceasta; biogazul fiind colectat în 

cadrul  depozitelor ecologice pentru a fi valorificat în scop energetic. 

 

4.2 Influenţa implementării PJGD asupra factorul de mediu apă 

Calitatea necorespunzătoare a apei râurilor se datorează şi impurificării 

acesteia de către afluenţii proveniţi din ferme zootehnice şi efluenţi de tip fecaloid-

menajer. 
Depozitarea neconformă a deşeurilor municipale contribuie şi ea, în mod 

indubitabil la afectarea calităţii apelor de suprafaţă, marea majoritate a depozitelor de 

deşeuri fiind în general amplasate în apropierea unor cursuri de apă, acestea 

descarcă în bazinele receptoare aproape întreaga cantitate de levigat generată.  
Bilanţurile de mediu efectuate pentru aceste depozite ar trebui să evidenţieze 

impactul acestei activităţi. Totuşi, în absenţa unor activităţi de monitorizare 

sistematică a cantităţilor de levigat generate, cuantificarea acestui aport negativ al 

depozitelor de deşeuri poate fi doar calitativ apreciată. 
Lipsa serviciilor de colectare/transport deşeuri în zonele rurale determină 

eliminarea necontrolată a deşeurilor de către producători în locuri neamenajate, de 

cele mai multe ori neautorizate şi amplasate pe cursuri de apă cu debit permanent 

sau sezonier. Acest lucru influenţează direct calitatea apei de suprafaţă. 
Apele subterane 

Caracterizarea calităţii apei freatice trebuie evaluată prin compararea valorilor 

indicatorilor determinaţi cu limitele admise din Legea 458/2002 privind calitatea apei 

potabile. Cele mai grave situaţii de poluare a stratului acvifer (zone critice) se pot 

înregistra datorită depăşirii de mai multe ori a limitei maxime admise a substanţelor 

organice, amoniului, fosfaţilor şi azotaţilor. 

Modificările de calitate a apei din stratul freatic sunt produse de: 

§ evacuările de ape uzate neepurate sau insuficient epurate provenite de la 

localităţile arondate bazinului hidrografic; 

§ lipsa sau insuficienta reţea de canalizare menajeră; 

§ infiltraţiile din canalele de desecare, canale folosite în mod frecvent pentru 

descarcarea apelor uzate de la unităţile zootehnice; 
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§ depozitarea şi administrarea incorectă pe terenurile agricole a 

îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor; 

§ evacuările de dejecţii provenite de la complexele de creştere a animalelor; 

§ depozitări de nămoluri şi gunoi menajer necontrolat; 

Nu se poate cuantifica influenţa depozitării necontrolate a deşeurilor menajere 

asupra apelor subterane datorită insuficienţei instalaţiilor care să permită 

monitorizarea lor (foraje de monitorizare amplasate în jurul actualelor depozite 

municipale şi/sau rurale). 

Depozitarea neconformă a deşeurilor municipale contribuie şi ea, în mod 

indubitabil la afectarea calităţii apelor de suprafaţă. Fiind în general amplasate în 

apropierea unor cursuri de apă, depozitele de deşeuri descarcă în bazinele 

receptoare aproape întreaga cantitate de levigat generată.  

În majoritatea cazurilor poluarea apelor de suprafaţă, din punct de vedere 

microbiologic, se datorează lipsei igienei zonelor riverane – depozite neorganizate de 

deşeuri menajere, precum şi impurificării acesteia de către afluenţii proveniţi din 

ferme zootehnice şi efluenţi de tip fecaloid-menajer. 

Implementarea PJGD va limita depozitările necontrolate de deşeuri de lângă 

cursurile de apă, mai mult cele deja existente, în special cele din mediul rural vor fi 

închise şi ecologizate, aceasta impune scăderea cantităţilor generate de levigat, 

colectarea şi tratarea acestuia în cazul celor două noi depozite.  

Se va acorda o atenţie sporită monitorizării activităţilor de colectare, transport şi 

depozitare a deşeurilor provenite din demolări, tratării acestora în cazul în care sunt 

contaminate, refolosirii celor care nu sunt contaminate şi asigurării unor spaţii de 

depozitare a fracţiei de deşeu care se pretează eliminării finale.  

De asemenea va mai asigura şi prevenirea depozitării ilegale şi a deversării 

nămolului provenit de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti în apele de 

suprafaţă, asigurarea condiţiilor necesare pentru ca aceste nămoluri să fie folosite în 

agricultură şi promovarea tratării prin presare/deshidratare în vederea co-incinerarii. 

 

4.3 Influenţa implementării PJGD asupra factorul de mediu sol 

Calitatea factorului de mediu sol este afectată de către depozitările necontrolate 

de deşeuri sau chiar şi de cele care se realizează în depozite neconforme care nu 

respectă reglementările în vigoare, lipsite de strat de impermeabilizare sau canal de 

colectare a levigatului. 
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Toate caracteristicile de mediu vor fi afectate semnificativ în sensul pozitiv de 

reducere a impactului, precum şi a presiunilor antropice, datorită eliminării surselor 

iniţiale de poluare. 

Prin implementarea PJGD se va înceta activitatea celor 4 depozite neconforme clasă “b” 

din zona urbană a judeţului Galaţi, închiderea acestora se va face în conformitate cu 

legislaţia de mediu în vigoare. 

 

4.4 Probleme de mediu existente, relevante pentru PJGD 

Situaţia existentă reprezintă punctul de referinţă şi ajută la identificarea necesitaţilor 

pentru dezvoltările ulterioare în cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor. 

Autorităţile pentru protecţia mediului din România colectează date privind gestionarea 

deşeurilor încă din anul 1991, primul set de date complet la nivel naţional datând din anul 

1995. Până în anul 2003 colectarea de date privind gestionarea deşeurilor s-a realizat de 

către agenţiile judeţene de protecţia mediului pe baza de chestionare statistice, datele fiind 

prelucrate de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului 

– ICIM Bucuresti în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică (INS).  

În anul 2004, în cadrul proiectului de asistenţă tehnică PHARE RO 0107.04.03, a 

fost realizată ancheta statistică pilot pentru deşeuri, fiind îmbunătăţite şi metodologia şi 

chestionarele de anchetă. Începând cu anul 2005 Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului împreună cu Institutul Naţional de Statistică realizează cercetare statistică 

anuală. 

În ceea ce priveşte deşeurile municipale, ancheta statistică se realizează exhaustiv, 

pe baza a două chestionare: 

• AS-GD-MUN „Cercetare statistică pentru primării sau unităţi specializate în servicii 

de salubritate”; 

• AS-GD-TRAT „Cercetare statistică privind tratarea deşeurilor”. 

Conform menţiunilor din publicaţia statistică privind deşeurile, calitatea datelor 

privind gestionarea deşeurilor este influenţată în mare măsură de o serie de condiţii 

existente la nivelul unităţilor raportoare, şi anume: 

• disponibilitatea condiţiilor tehnice pentru înregistrarea deşeurilor (în principal lipsa 

cântarelor la depozitele de deşeuri); 

• organizarea managementului deşeurilor; 

• înregistrarea întreprinderilor în Registrul statistic al operatorilor economici; 
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• competenţa şi angajamentul responsabilităţilor pentru completarea chestionarelor 

statistice. 

Datele prezentate în acest capitol se referă la deşeuri menajere, deşeuri 

comerciale similare cu cele menajere, deşeuri voluminoase, deşeuri din grădini, parcuri şi 

pieţe şi deşeuri stradale. 

 
Generarea deşeurilor 

Datele de bază privind generarea deşeurilor municipale sunt furnizate în principal 

de către operatorii de salubritate şi se bazează în mare măsura pe estimări şi nu pe date 

precise, obţinute prin cântăriri. 

În cadrul grupurilor de lucru, în etapa de elaborare a PJGD, au fost analizate datele 

privind generarea deşeurilor municipale deţinute de către APM, date rezultate din 

raportările statistice. 

 

Cantităţi de deşeuri municipale generate 

Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în 

amestec sau selectiv), cât şi deşeurile generate şi necolectate. Deşeurile colectate 

reprezintă deşeurile generate care sunt colectate prin servicii de salubritate. Deşeurile 

necolectate sunt reprezentate de deşeurile generate care nu sunt colectate prin servicii de 

salubritate (populaţie urbană şi rurală care nu beneficiază de servicii de salubritate). 

Indicatorii de generare deşeuri menajere în mediul urban şi rural utilizaţi în 

estimările făcute în PJGD au fost 0,9 kg/loc/zi în mediul urban şi 0,4 kg/loc/zi în mediul 

rural (în judeţ nu au fost realizate până în prezent măsurători). 

În tabelul următor sunt prezentate cantităţile de deşeuri municipale generate la 

nivel de judeţ, conform datelor deţinute de APM Galaţi (existente în proiectul PJGD 

realizat în anul 2006, precum şi alte date existente la nivelul Agenţiei) şi celor existente în 

PRGD Regiunea 2 Sud Est. 

Datele de bază privind generarea deşeurilor municipale sunt furnizate în principal 

de către operatorii de salubritate pe baza chestionarelor de anchetă statistică (date bazate 

în mare măsura pe estimări şi nu pe date precise, obţinute prin cântăriri). Datele raportate 

pentru anii 2005 şi 2006 au fost validate de ANPM. 

În ceea ce priveşte cantităţile de deşeuri municipale colectate selectiv, la cantităţile 

declarate de agenţii de salubritate au fost adăugate şi cantităţile de deşeuri colectate de la 

populaţie de către agenţii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor reciclabile. 
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Tabel 15 - Cantităţi de deşeuri municipale generate în perioada 2001 – 2005 în 
judeţul Galaţi 
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Tipuri de deşeuri Cantitate de deşeuri (tone) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ industrie şi 
instituţii), din care: 

369 490 333 142 326 064 274 849 250 850 269 770 

1.1 Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie 250 069 220 688 213 560 179 538 164 340 159 870 
1.2 Deşeuri asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, colectate în amestec 70 988 67 243 65 396 67 536 61 060 83 960 
1.3 Deşeuri municipale (menajere asimilabile) colectate separat din care: - - 455 732 690 710 

Hârtie şi carton - - 350 - - - 
Sticlă - - 82 100 110 110 
Plastic - - 23 - 50 - 
Metale - - - - - - 
Lemn  - - - - - - 
Biodegradabile - - - - - - 

1.4 Deşeuri voluminoase - - - - - - 
1.5 Deşeuri din grădini şi parcuri 1 360 1 450 1 395 591 140 1 380 
1.6 Deşeuri din pieţe 5 880 5 340 5 576 4 508 2 510 3 240 
1.7 Deşeuri stradale 26 958 23 754 25 027 21 844 21 150 20 500 
1.8 Deşeuri menajere generate şi necolectate 14 235 14 667 14 655 - 800 - 
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Figura 5 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale în perioada 2001 – 2006 

conform datelor raportate 
 
Indicele de generare a deşeurilor municipale 

Indicatorii de generare a deşeurilor municipale, exprimaţi în kg/locuitor x an, 

reprezintă un parametru important atât de verificare a plauzabilităţii datelor, cât şi pentru 

calculul prognozei de generare. 

Indicatorii de generare se calculează atât pentru deşeurile municipale, cât şi pentru 

deşeurile menajere pe baza cantităţii generate şi a populaţiei. În următorul tabel se 

prezintă variaţia indicatorilor de generare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor 

menajere colectate în amestec de la populaţie, în perioada 2001 - 2006, indicatori calculaţi 

pe baza datelor din Tabelul 16. 

Având în vedere nivelul actual de colectare al deşeurilor, valorile indicatorilor de 

generare sunt destul de ridicate. Se poate observa că valoarea indicelui de generare a 

deşeurilor la nivelul anului 2005 (404 kg/locuitor x an) este mai mare decât media la nivel 

naţional (364 kg/locuitor x an conform raport EUROSTAT). O posibilă explicaţie privind 

calitatea datelor raportate şi gradul de incertitudine al acestora este faptul că raportările s-

au bazat pe estimări şi nu pe cântăriri. 
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Tabel 16 - Indicatori de generare a deşeurilor 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Deşeuri municipale generate (t) 369 490 333 142 326 064 274 849 250 850 269 770 
Deşeuri menajere colectate în 
amestec de la populaţie(t) 250 069 220 688 213 560 179 538 164 340 159 870 

Populaţia totală (nr. locuitori) 643 253 626 277 622 936 621 161 620 500 617 979 
Populaţie deservită (nr. locuitori) 383 244 358 373 349 137 340 737 339 435 349 170 
Indicator deşeuri municipale 
generate (kg/locxan) 574 532 523 442 404 437 

Indicator deşeuri menajere 
colectate (kg/locxan) 653 616 612 527 484 458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Evoluţia indicatorului deşeurilor menajere colectate în amestec în 

perioada 2001- 2006 
 

Estimarea cantităţilor de deşeuri municipale generate la nivelul anului 2005 (anul 

de referinţă). Pe baza analizei datelor prezentate anterior, a indicatorilor statistici de 

generare a deşeurilor şi a datelor deţinute de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, au 

fost estimate cantităţile de deşeuri municipale generate la nivelul anului 2005 în judeţul 

Galaţi. 

Cantităţile de deşeuri menajere colectate şi necolectate de la populaţie au fost 

calculate pe baza datelor disponibile privind aria de acoperire cu servicii de salubrizare şi 

a indicilor de generare de 0,9 kg/locuitor x zi în mediul urban şi 0,4 kg/locuitor x zi în 

mediul rural. 

Analizând datele raportate şi datele rezultate în urma calculelor (Tabelul nr. 17) se 

poate constata faptul că datele raportate în perioada 2001 – 2006 privind cantitatea de 

deşeuri menajere colectate de la populaţie sunt supraestimate. În ceea ce priveşte 
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cantităţile de deşeuri menajere necolectate, acestea sunt subestimate pe întreaga 

perioadă sau nu au fost disponibile. 

Pe baza datelor raportate şi a celor rezultate în urma calculelor au fost estimate 

cantităţile de deşeuri municipale generate în anul 2005, ce reprezintă baza de calcul a 

prognozei de generare a deşeurilor pentru perioada 2006 – 2013.  
Tabel 17 - Deşeuri menajere generate colectate şi necolectate în perioada 2001 – 
2006 conform datelor raportate şi a celor estimate 

 Cantitate de deşeuri (tone) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Date raportate 
Deşeuri menajere 
colectate în 
amestec de la 
populaţie 

250 069 220 688 213 560 179 538 164 340 159 870 

Deşeuri menajere 
generate şi 
necolectate de la 
populaţie 

14 235 14 667 14 655 - 800 - 

Date estimate 
Deşeuri menajere 
colectate în 
amestec de la 
populaţie 

125 896 117 726 114 234 111 474 111 336 114 534 

Deşeuri menajere 
generate şi 
necolectate de la 
populaţie 

37 961 39 114 41 548 43 701 43 651 39 704 

 
Tabel 18 - Estimarea cantităţilor de deşeuri municipale generate în anul 2005 în 
judeţul Galaţi 

Nr. crt. Tipuri de deşeuri Cod 
deşeu 

Cantitate de deşeuri (tone) 
2005 (date 

raportate cf. 
Tabel 17) 

2005 (date 
estimate) 

1 
Deşeuri municipale (deşeuri 
menajere ş i asimilabile din 

comerţ, industrie şi instituţii) din 
care: 

20  
15 01 250 850 240 697 

1.1 Deşeuri menajere colectate 
în amestec de la populaţie 20 03 01 164 340 111 336 

1.2 
Deşeuri asimilabile din 

comerţ, industrie, instituţii 
colectate în amestec 

20 03 01 61 060 61 060 

1.3 
Deşeuri municipale 

(menajere asimilabile) 
colectate selectiv 

20 01 
15 01 850 850 

1.4 Deşeuri voluminoase 20 03 07 0 0 
1.5 Deşeuri din grădini şi parcuri 20 02 140 140 
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Nr. crt. Tipuri de deşeuri Cod 
deşeu 

Cantitate de deşeuri (tone) 
2005 (date 

raportate cf. 
Tabel 17) 

2005 (date 
estimate) 

1.6 Deşeuri din pieţe 20 03 02 2 510 2 510 
1.7 Deşeuri stradale  20 03 03 21 150 21 150 

1.8 Deşeuri menajere generate şi 
necolectate 

20 01 
15 01 800 43 651 

 

Pe baza cantităţilor de deşeuri estimate pentru anul 2005 au fost recalculaţi 

indicatorii de generare ai deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor menajere colectate 

în amestec de la populaţie. 

 
Tabel 19 - Indicatori de generare ai deşeurilor la nivelul anului 2005 

 2005 (cf. datelor 
raportate) 

2005 (cf. datelor 
estimate) 

Deşeuri municipale generate (t) 250 850 240 697 
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie (t) 164 340 111 336 
Populaţia totală (nr. locuitori) 620 500 620 500 
Populaţie deservită (nr. locuitori) 339 435 339 435 
Indicator deşeuri municipale generate (kg/locxan) 404 388 
Indicator deşeuri menajere colectate (kg/locxan) 484 328 

 

Se poate observa că valoarea indicelui de generare a deşeurilor calculată pe baza 

datelor estimate (388 kg/locuitor x an) este în continuare mai mare decât media la nivel 

naţional (364 kg/locuitor x an conform raport EUROSTAT). 

 

Compoziţia deşeurilor menajere 

Datele privind compoziţia deşeurilor prezintă o importanţă deosebită, definind 

potenţialul pentru valorificarea deşeurilor şi ajutând la stabilirea sistemelor de colectare. 

Compoziţia deşeurilor menajere şi asimilabile la nivelul judeţului Galaţi, existentă în baza 

de date GD-MUN pentru anul 2005, este prezentată la nivelul întregului judeţ, fără a fi 

defalcată pe mediul urban şi mediul rural. Compoziţia deşeurilor menajere este estimată 

pe baza datelor din chestionarele de anchetă statistică completate de operatorii de 

salubritate, nefiind determinată prin măsurători. De asemenea nu au fost disponibile date 

privind ponderea materialelor de deşeuri de ambalaje în deşeurile menajere la nivelul 

judeţului Galaţi. 
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Începând cu anul 2008 va fi necesar a se determina compoziţia deşeurilor prin 

măsurători, separat pentru mediul urban şi rural. Totodată va trebui determinată prin 

măsurători compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere. 
Tabel 20 - Compoziţia estimată a deşeurilor menajere pentru anul 2005 – sursa de 
date GD-MUN 

Compoziţia Anul 2005 
Cantitate (tone) % 

Hârtie şi carton 24 869 10,99 
Textile 12 330 5,45 
Plastic 13 208,3 5,84 
Sticlă 20 781,1 9,19 
Metale 8 407,4 3,72 
Biodegradabile 95 027 42 
Deşeuri inerte 13 983,8 6,18 
Altele 37 638,8 16,64 
Total 226 245,8 100 

 

În Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud-Est este prezentată 

compoziţia medie a deşeurilor menajere în anul 2003, atât pentru mediul urban cât şi 

pentru mediul rural, estimata pe baza datelor din chestionarele de ancheta statistica 

completate de operatorii de salubritate. 

 
Tabel 21 - Compoziţia medie estimată a deşeurilor menajere în anul 2003 la nivelul 
Regiunii 2 Sud-Est – sursa de date PRGD 

Material Ponderea (%) 
Zona urbană (%) Zona rurală (%) 

Hârtie şi carton 9 4 
Sticlă 3 1 
Metale 3 1 
Plastic 9 6 
Lemn 3 0 
Compoziţie 3 0 
Textile 3 2 
Deşeuri biodegradabile 50 65 
Minerale 8 3 
Altele 9 18 
Total 100 100 

 
 

 

În tabelul nr. 22 este prezentată compoziţia deşeurilor menajere în judeţul Galaţi la 

nivelul anul 2003, conform datelor puse la dispoziţie de APM Galaţi. 
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Tabel 22 - Compoziţia medie estimată a deşeurilor menajere în anul 2003 la nivelul 
judeţului Galaţi – sursa de date APM Galaţi 

Material 

Mediu urban Mediul rural 

Cantitate 
(kg/loc) 

Pondere (%) Cantitate 
(kg/loc) 

Pondere (%) 

Total Din care 
ambalaje Total Din care 

ambalaje 
Hârtie şi carton 69,32 11,5 - 0,27 0,5 - 
Sticlă 30,14 5 - 0,27 0,5 - 
Plastic 56,66 9,4 - 1,65 3 - 
Metale 31,95 5,3 - 1,1 2 - 
Lemn 1,2 0,2 - - - - 
Textile 5,63 1 - 1,76 0,5 - 
Biodegradabile 317,68 52,7 - 45,2 82,5 - 
Altele 89,71 14,9 - 4,5 11 - 
 

Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale 

În vederea determinării cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate 

este necesară cunoaşterea ponderii acestor deşeuri atât în deşeurile menajere (pe medii 

şi cu evidenţierea ponderii deşeurilor alimentare, de gradină, deşeurilor de hârtie, carton, 

lemn), cât şi în deşeurile asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, în deşeurile 

voluminoase, din grădini şi parcuri, din pieţe şi în deşeurile stradale. 

Astfel de date nu sunt disponibile în prezent la nivelul judeţului, pentru calculul 

prognozei privind generarea deşeurilor biodegradabile fiind utilizate datele din Planul 

Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud-est. 

Începând cu anul 2008 este necesar a se determina ponderea deşeurilor 

biodegradabile prin măsurători, separat pentru mediul urban şi rural. 

 

Colectarea şi transportul deşeurilor 

Serviciul de salubrizare al localităţilor (pre-colectare, colectare, transport, tratare şi 

eliminare deşeuri municipale) se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 

autorităţilor publice locale. 

Activitatea de salubrizare se poate realiza prin: 

• gestiune directă de către autorităţile administraţiei publice locale, prin 

compartimente specializate organizate în cadrul consiliului local; 

• gestiune delegată - când autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru 

realizarea serviciilor la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice, cărora le 

încredinţează (în baza unui contract de delegare a gestiunii) gestiunea propriu-zisă 
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a serviciilor, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice tehnico-

edilitare necesare în vederea realizării acestora. 

Activităţile de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeţul Galaţi sunt 

organizate diferit, în funcţie de mărimea localităţii, numărul persoanelor deservite, dotare, 

formă de proprietate. 

 
Organizarea colectării deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi şi gradul de 

acoperire cu servicii de salubrizare 

În prezent, toate municipalităţile sunt acoperite de servicii de salubritate. Operatorii 

de servicii de salubritate facturează şi colectează taxele de la gospodării pentru ridicarea 

deşeurilor. Taxele sunt în general stabilite în funcţie de numărul locuitorilor dintr-o 

gospodărie sau de numărul de pubele descărcate. 

În general în zonele rurale nu sunt organizate sisteme de salubritate publice. În 

anul 2007 societatea SC Compania Romprest SA Tecuci a încheiat contracte de prestări 

servicii şi în mediul rural (comunele Matca, Corod, Munteni), deservind un număr de 6.026 

persoane (2,26 % din numărul total de locuitori ai judeţului). 

La nivelul anului 2005, populaţia deservită cu servicii de salubritate reprezenta 

aproximativ 54,7 % din numărul total de locuitori ai judetului, în mediul urban aria de 

acoperire fiind de peste 95 %, iar în mediul rural de doar 0,3 %. La nivelul anului 2006, 

populaţia deservită cu servicii de salubritate era de aproximativ 99 % în mediul urban şi 

0,3 % în mediu rural, reprezentând aproximativ 56,5 % din numărul total de locuitori. 

În tabelul şi graficul următor este prezentată evoluţia gradului de acoperire cu 

servicii de salubrizare în judeţul Galaţi în perioada 2001 – 2006. Datele provin din situaţiile 

raportate de agenţii de salubritate prin chestionarele statistice anuale, datele fiind validate 

de ANPM sunt doar pentru anii 2005 şi 2006. 
Tabel 23 - Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare 

 Număr de locuitori 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total populaţie 643 253 626 277 622 936 621 161 620 500 617 979 
Total deservit (nr) 383 244 358 373 349 137 340 737 339 435 349 170 
Total deservit (%) 59,58 57,22 56,05 54,85 57,70 56,50 
Total nedeservit (nr) 260 009 267 904 273 799 280 424 281 065 268 809 
Total nedeservit (%) 40,42 42,78 43,95 45,15 45,30 43,50 
Populaţia urbană 383 244 358 373 355 251 353 349 352 847 350 759 
Populaţia urbană 
deservită (nr) 383 244 358 373 346 628 338 228 338 515 348 250 

Populaţia urbană 
deservită (%) 100,00 100,00 97,57 95,72 95,94 99,28 
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 Număr de locuitori 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Populaţia urbană 
nedeservită (nr) 0 0 8 623 15 121 14 332  2 509 

Populaţia urbană 
nedeservită (%) 0,00 0,00 2,43 4,28 4,06 0,72 

Populaţie rurală 260 009 267 904 267 685 267 812 267 653 267 220 
Populaţia rurală deservită 
(nr) 0 0 2 509 2 509 920 920 

Populaţia rurală deservită 
(%) 0 0 2 509 2 509 920 920 

Populaţia rurală 
nedeservită (nr) 260 009 267 904 265 176 265 303 266 733 266 300 

Populaţia rurală 
nedeservită (%) 100,00 100,00 99,06 99,06 99,66 99,66 

 
Figura 7 - Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare în judeţul Galaţi 

în perioada 2001 – 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte sistemele de colectare selectivă existente la nivelul judeţului, în 

anul 2007 era implementat un astfel de sistem doar în municipiul Tecuci, colectarea 

selectivă realizându-se pentru plastic şi hârtie/carton. Până în anul 2007 în judeţul Galaţi 

nu au fost organizate sisteme de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie. 

 
 
Date privind agenţii de salubrizare 
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Activităţile de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeţul Galaţi sunt 

organizate diferit, în funcţie de mărimea localităţii, numărul persoanelor deservite, dotare, 

forma de proprietate. 

În general în zonele rurale nu sunt organizate sisteme de salubritate publice. În 

unele zone rurale, autorităţile locale operează prin propriile sisteme de salubritate publice, 

ce nu deţin autorizaţii ANRSCUP. Echipamentul folosit este vechi şi în stare precară, iar 

operaţiile desfăşurate sunt simple. În anul 2007 societatea SC Compania Romprest SA 

Tecuci a încheiat contracte de prestări servicii şi în mediul rural (comunele Matca, Corod, 

Munteni), deservind un număr de 6.026 persoane. 

În tabelul următor este prezentată situaţia operatorilor de salubritate din judeţ la 

nivelul anului 2006. 
 
Tabel 24 - Situaţia operatorilor de salubritate din judeţul Galaţi în anul 2006 

Denumire Localităţi 
deservite 

Număr 
locuitori 
deserviţi 

Forma de proprietate 

Autorizaţie 
ANRSCUP Integral 

de stat 
Majoritar 
de stat 

Majoritar 
privat 

Autohton 
integral 
privat 

Integral 
privat 

cu 
capital 
mixt 

Publică 
de 

interes 
local 

SP 
ECOSAL Galaţi 220 000 x       

SC RER 
Ecologic 
Service 

SRL 
Galaţi 76 000   x    x 

SC 
Compania 
Romprest 

SA 
Tecuci 40 000   x    x 

Primăria 
Tg. Bujor 

Tg. 
Bujor 3 670      x  

Primăria 
Bereşti Bereşti 1 500      x  

 

Dotarea agenţilor de salubrizare 

Până în prezent, practica curentă de colectare a deşeurilor menajere este 

colectarea în amestec. Colectarea selectivă a deşeurilor menajere nu este încă 

implementată la scară largă, realizându-se în prezent numai prin achiziţionare contra cost 

a unor materiale cu valoare de piaţă ridicată. 

În cele ce urmează se prezintă dotarea agenţilor de salubritate existenţi la nivelul 

judeţului, atât în ceea ce priveşte colectarea în amestec şi selectivă a deşeurilor, cât şi în 

ceea ce priveşte transportul acestora. 
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Tabel 25 - Dotarea agenţilor de salubritate pentru colectarea deşeurilor menajere în 
amestec – anul 2006 

Operator de salubritate Tip recipienţi de 
colectare Număr recipienţi 

SC RER Ecologic Service SRL 

Pubelă 120 l 57 
Pubelă 240 l 238 

Eurocontainer 1 100 l 330 
Container 4 000 l 33 

SC Compania Romprest SA 

Pubelă 120 l 2 438 
Pubelă 240 l 4 352 

Eurocontainer 1 100 l 323 
Container 4 000 l - 

SP ECOSAL 

Pubelă 120 l 900 
Pubelă 240 l 992 

Eurocontainer 1 100 l 432 
Container 4 000 l 333 

Primăria Tg. Bujor 

Pubelă 120 l 60 
Pubelă 240 l - 

Eurocontainer 1 100 l 60 
Container 4 000 l - 

Primăria Bereşti 

Pubelă 120 l 30 
Pubelă 240 l 6 

Eurocontainer 1 100 l - 
Container 4 000 l - 

 
Tabel 26 - Dotarea agenţilor de salubritate pentru colectarea selectivă a deşeurilor 
menajere – anul 2006 

Operator de salubritate Tip de deşeu 
colectat selectiv 

Tip recipienţi de 
colectare 

Număr 
recipienţi 

SC Compania Romprest SA 
Hârtie/carton Pubelă 240 l 5 

Plastic Pubelă 240 l 5 
SC RER Ecologic Service 

SRL 
Hârtie/carton  Eurocontainer 1 100 l 1 

Plastic Container 4 000 l 11 
SP Ecosal - - - 

Primăria Tg. Bujor - - - 
Primăria Bereşti - - - 

 
Tabel 27 - Dotarea agenţilor de salubritate pentru transportul deşeurilor menajere – 
anul 2006 

Operator de salubritate Tip utilaj Număr Capacitatea 
utilajului (mc) 

SC RER Ecologic Service SRL 

Autogunoieră compactoare 6 - 
Autotransportor container 4 - 

Tractor cu remorcă 1 - 
Basculantă  - - 

SC Compania Romprest SA 

Autogunoieră compactoare 3 - 
Autotransportor container 1 - 

Tractor cu remorcă 1 - 
Basculantă  1  - 

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 45- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

Operator de salubritate Tip utilaj Număr Capacitatea 
utilajului (mc) 

SP Ecosal 

Autogunoieră compactoare 19 13,5 
Autotransportor container 4 15 

Tractor cu remorcă 4 15 
Basculantă  - - 

Primăria Tg. Bujor 

Autogunoieră compactoare - - 
Autotransportor container 1 2 

Tractor cu remorcă 1 4 
Basculantă  - - 

Primăria Bereşti 

Autogunoieră compactoare - - 
Autotransportor container 1 2 

Tractor cu remorcă - - 
Basculantă  1 6,5 

 
Date privind staţiile de transfer 

În judeţului Galaţi nu există în prezent staţii de transfer în funcţiune. 

Date privind proiectele existente la nivelul judeţului care includ şi construirea de 

staţii de transfer, precum şi propunerea privind numărul Staţiilor de transfer necesare la 

nivelul judeţului şi arondarea localităţilor la acestea. 

 
Valorificarea şi tratarea deşeurilor 
Sortarea deşeurilor municipale 

Scopul unei instalaţii de sortare este separarea din deşeurile municipale a fracţiilor 

valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt: hârtia, plasticul, sticla, metalele 

şi lemnul. În prezent în judeţul Galaţi nu există instalaţii de sortare în funcţiune. 

Valorificarea deşeurilor municipale 

Întrucât în prezent nu este implementat sistemul de colectare selectivă la scara 

largă, cantităţile de deşeuri municipale reciclabile colectate şi valorificate sunt scăzute. 

Agenţii economici tip REMAT existenţi în judeţ achiziţionează, de la persoane fizice 

şi juridice autorizate, deşeuri reciclabile (ex. hârtie şi carton, metale, mase plastice) pe 

care le tratează în vederea reciclării şi apoi le trimit la unităţile valorificatoare, după o 

prelucrare prealabilă (sortare, dezmembrare, mărunţire, presare, balotare). 

În continuare sunt prezentate datele de identificare ale principalelor unităţi ce 

desfăşoară activităţi de colectare şi tratare deşeuri reciclabile, precum şi date ale unităţilor 

ce desfăşoară activităţi de valorificare (reciclare) a acestor deşeuri. 

Valorificarea finală se realizează în fabrici unde sunt produse materiale noi, precum 

hârtie/carton, sticla, metale. 
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În Regiunea 2 Sud-est există următoarele fabrici: 

• Combinatul siderurgic Arcellor Mittal Galaţi; 

• Fabrica de Hârtie/Carton din Brăila. 
 
Tabel 28 - Unităţi de colectare, tratare şi valorificare a deşeurilor, existente în judeţul 
Galaţi 

Agent economic Adresa/date de contact Tip deşeu 
colectat/prelucrat Capacitate 

Autorizat pentru 
colectare valorificare 

SC RER Ecologic Service SRL 
Galaţi, str. Regiment 11 Siret 

Tel.: 0236465001 
Fax:0236467152 

Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri mase plastice - Da Nu 

SC TANGO Scarps Recycling 
Company SRL 

Galaţi, str. Stelei nr.44 
Tel/fax. 0236312061 

Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri mase plastice 

DEEE 
Acumulatori 

Deşeuri metalice feroase şi 
neferoase 

800 t/an - hârtie 
1.000 t/an - 
navete PVC 

100 t/an - folie 

Da Da 

SC IRICAD SRL Galaţi, drumul de centură 
nr.16 

Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri metalice 

50.000 t/an – 
deseuri metalice Da Da 

SC TASTROM Recycling 
Company SRL 

Galaţi, str. Regiment 11 
Siret, nr.2 Punct de lucru 

cartierul Fileşti 
Deşeuri metalice feroase şi 

neferoase 

100.000 t/an – 
deseuri metalice 

feroase şi 
neferoase 

Da Da 

SC NEVADA BUTNARU SNC Galaţi, Com. Smârdan nr.168 Deşeuri metalice feroase şi 
neferoase 

12.500 t/an – 
deseuri metalice 

feroase şi 
neferoase 

Da Da 

SC DANUBE Recyclage Galaţi, Drumul de centură 
nr.2 Deşeuri textile 40 t/lună 

200 t/lună Da Da 

SC ECOTASTE SRL Galaţi, str. Portului, Dana 18 Deşeuri mase plastice 30 t/lună 
30 t/lună Da Da 

SC REMAT SA Galaţi, str. Vezuviului nr.52-
64 

Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri mase plastice 

DEEE 
Deşeuri metalice feroase şi 

neferoase 
Acumulatori 
Anvelope 

250 tf - fier 
65 tf – neferoase 

65 tf - hârtie 
65 tf - PET 

Da Da 

SC ERSAN IMPEX SRL DN 26, km 8 Deşeuri mase plastice  Da Da 

SC LEGISLAT SRL Galaţi, str. Fileşti nr.1 

Deşeuri mase plastice 
Deşeuri hârtie/carton 

Deşeuri metalice feroase şi 
neferoase 
Anvelope 

 Da Da 

 
Compostarea deşeurilor 

În instalaţiile de compostare pot fi prelucrate deşeurile biodegradabile municipale 

colectate selectiv, precum şi nămolurile rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti. În 

urma procesului de compostare rezultă compostul, care poate avea diferite utilizări, funcţie 

de calitatea acestuia (agricultura, remedierea terenurilor degradate etc.). 

În judeţul Galaţi nu există unităţi de compostare a deşeurilor. 

 

Tratarea mecano - biologică 
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În instalaţiile de tratare mecano-biologică sunt tratate deşeurile municipale printr-o 

combinaţie de procese mecanice şi biologice. În procesul de tratare mecano-biologică sunt 

separate mecanic deşeurile valorificabile material şi energetic, iar deşeurile reziduale sunt 

inertizate biologic. 

În judeţul Galaţi nu există staţii de tratare mecano - biologică a deşeurilor. 

 
Tratarea termică 

La nivelul judeţului Galaţi, precum şi la nivelul Regiunii 2 Sud-est, nu există 

instalaţii de tratare termică a deşeurilor municipale nepericuloase. 

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-incinerare (fabrica de ciment 

Lafarge Medgidia ce face parte din Lafarge Group). 

 
Eliminarea deşeurilor 

În prezent, cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate sunt eliminate prin 

depozitare. Conform Planului de implementare şi HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, la nivelul judeţului Galaţi există patru depozite neconforme pentru deşeuri 

nepericuloase (clasa „b”) aferente localităţilor urbane. Datele la care îşi vor înceta 

activitatea aceste depozite, conform Calendarului de sistare/încetare a activităţii sau 

conformare pentru depozitele de deşeuri existente (HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor). 

Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea, după data 

aderării, depozitele care vor sista depozitarea se vor închide conform cu cerinţele 

Directivei 1999/31/CE, într-o perioadă de maximum 2 ani după sistarea depozitării. 

Suprafaţa ocupată de aceste depozite este de aproximativ 8,15 ha. Aproape toate 

depozitele sunt operate de companii aparţinând municipalităţilor, care sunt în general 

principalii colectori de deşeuri. Doar o parte din depozite au autorizaţii de funcţionare şi 

programe de monitorizare a mediului. 
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Pentru depozitele existente necontrolate, cantitatea deşeurilor depozitată este 

înregistrată prin numărarea containerelor care intră în unitate şi prin cantitatea medie de 

deşeuri din containere. 

O parte din depozite nu sunt îngrădite şi niciunul nu este prevăzut cu sisteme de 

colectare a levigatului şi a gazului de depozit. În prezent în judeţul Galaţi nu există 

depozite conforme pentru eliminarea deşeurilor. 

În proiectul ISPA 2003/RO/16/P/PE/027 – „Managementul integrat al deşeurilor 

urbane solide în Municipiul Galaţi şi în zonele învecinate” sunt prevăzute închiderea 

depozitului actual Tirighina/Galaţi şi construirea noului depozit ecologic Tirighina.  

În tabelele următoare sunt prezentate date generale privind depozitele neconfome 

din zona urbană a judeţului Galaţi, precum şi evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate 

(atât deşeuri municipale, cât şi deşeuri industriale nepericuloase şi deşeuri din construcţii 

şi demolări acceptate la depozitare). 
Tabel 29 - Depozite de deşeuri – date generale (anul 2005) 

Denumire 
depozit/localitate Tipul 

Data de 
sistare a 

operaţiilor 

Suprafaţa 
proiectată 

(ha) 

Capacitate 
proiectată 

(mc) 

Capacitate disponibilă 
(m3) 

Anul 2005 Anul 
2006 

Umbrăreşti/Târgu 
Bujor b 2009 1,15 8 500 8 100 8 000 

Bâzanu/Bereşti Est b 2009 1 2 100 1 500 1.500 
Tirighina/Galaţi b 2014 2,5 5 000 000 3 500 000 3.200.000 
Rateş/Tecuci b 2017 3,5 210 000 110 000 85.000 

Total judeţ Galaţi 4 8,15 5 220 600 3 619 600 3.294.500 
 

Tabel 30 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate 

Depozit/localitate Cantitate depozitată (t/an) 
2001 2002 2003 2004 2005 

Umbrăreşti/Târgu Bujor nd nd 110 300 150 
Bâzanu/Bereşti Est nd nd nd 50 450 
Tirighina/Galaţi nd nd 157 900 147 538 161 639 
Rateş/Tecuci nd nd 106 829 27 700 22 087 
Total - - 264 839 175 588 184 326 

 
Conform datelor puse la dispoziţie de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, pe 

baza raportărilor primăriilor în mediul rural au fost identificate un număr de 191 spaţii de 

depozitare care, în general, sunt terenuri neamenajate, dispuse prin Hotărârea Consiliului 

Local, administrate de către primării.  

Conform prevederilor Art. 3 alin. (7) din HG 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, toate spaţiile de depozitare din zona rurală trebuie să se reabiliteze până la 

data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural 
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sau prin închidere conform „Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme 

de deşeuri nepericuloase”. Spaţiile de depozitare a deşeurilor existente în mediul rural 

inventariate până în prezent ocupă o suprafaţă totală de aproximativ 160 ha. 

Suprafaţa totală a depozitelor neamenajate din mediul rural nu este însă cunoscută 

cu exactitate, în cursul anului 2008 fiind necesară o reinventariere a acestora. 

 

5 Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, 

comunitar sau internaţional, relevante pentru PJGD şi modul în 

care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii 

de mediu în timpul pregătirii PJGD 

5.1 Obiectivele politicii de mediu a U.E. 

Aderarea României la UE a impus transpunerea în legislaţia română a aquis–

ului comunitar, implementarea şi controlul implementării legislaţiei specifice. Politica 

Uniunii Europene şi acţiunea sa asupra mediului pot fi schiţate prin programele sale 

de acţiune asupra mediului începute în 1973. 

Decretul unic european şi Tratatul Maastricht au stabilit obiectivele 

fundamentale: de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului, de contribuire la 

protejarea sănătăţii umane, respectiv de asigurare a unei utilizări prudente şi 

raţionale a resurselor naţionale. 

Sub Tratatul de la Maastricht, Curtea Europeana poate impune amenzi unui 

stat membru care nu a reuşit implementarea directivelor UE şi punerea în vigoare în 

întregime a acestora.  

De asemenea, principiile “poluatorul plăteşte” şi “pagubele asupra mediului 

trebuie sa fie rectificate la sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic 

European. Al şaselea program de acţiune în domeniul mediului al UE “Mediu 2000: 

Viitorul nostru comun, şansa noastră”, pune accentul pe prevenirea poluării factorilor 

de mediu, în special a apelor, realizarea unui plan de gestiune a deşeurilor, utilizarea 

durabilă a resurselor naturale. Programul este parte integrantă a strategiei de 

dezvoltare durabilă a Comunităţii Europene. 

 

5.2 Obiective la nivel local şi naţional 

Obiective şi ţinte judeţene 
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Principiile enumerate mai sus sunt parte integrantă a obiectivelor şi ţintelor 

regionale, precum şi a obiectivelor şi ţintelor stabilite la nivelul judeţului Galaţi. 

Obiectivele se împart în două categorii: 

v Obiective cu caracter politic, decizional (politica de mediu şi cadrul legislativ, 

aspecte instituţionale şi organizatorice, resurse umane, finanţare, informarea şi 

conştientizarea părţilor implicate, etc.); 

v Obiective cu caracter tehnic, cuantificabile prin măsuri şi indicatori bine definiţi cu 

ţinte şi termene legislative (date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor bazate 

pe măsurători - cantităţi şi compoziţie; prevenirea generării deşeurilor, colectarea, 

transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, obiective pentru fluxuri 

speciale de deşeuri, cum ar fi ambalaje şi deşeuri de ambalaje, deşeuri 

biodegradabile, deşeuri din construcţii şi demolări, nămoluri de la staţiile de epurare 

orăşeneşti, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz, 

deşeuri voluminoase, deşeuri periculoase din deşeuri menajere, etc.). 

Obiectivele stabilite în cadrul PJGD trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

v Să urmărească principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul 

Poluatorul Plăteşte, Principiul Prevenirii, Principiul Proximităţii, Principiul Eficienţei 

Economice, Principiul Subsidiarităţii, Principiul Aplicabilităţii, Principiul BATNEEC 

etc.; 

v Să se bazeze pe următoarele priorităţi: prevenirea generării deşeurilor la sursa, 

reutilizarea şi reciclarea acestora, utilizarea deşeurilor ca sursă de energie, 

eliminarea finală a deşeurilor prin incinerare sau depozitare; 

v Să urmărească transformarea problemelor identificate în teritoriu în obiective de 

rezolvat; 

v Să ia în considerare observaţiile şi comentariile relevante primite din partea 

publicului şi în special a segmentului care urmează să participe la realizarea 

obiectivelor propuse (generatori de deşeuri, prestatori de servicii, investitori 

potenţiali, organe de control etc.); 

v Să fie în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel naţional (Strategia Naţională de 

Gestionare a Deşeurilor şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor), la nivel 

regional (Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud-Est) şi cu 

legislaţia europeană şi naţională. 

Ţintele trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

v Să exprime fiecare obiectiv stabilit într-o formă cuantificabilă (cantitate şi timp); 
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v Să fie cel puţin egale cu ţintele stabilite la nivel regional şi naţional; 

v Faţă de ţintele stabilite la nivel regional şi naţional, la nivel judeţean pot fi stabilite şi 

ţinte intermediare. 

În alegerea alternativelor pentru colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor 

municipale trebuie să se ţină cont de specificul judeţului. 

La introducerea colectării deşeurilor în mediul rural trebuie să se ţină seama de 

caracteristicile locale, de infrastructură de drumuri existentă, de amplasarea localităţilor 

unele faţă de altele şi respectiv faţă de staţiile de transfer şi de depozitele zonale existente 

sau cele proiectate. 

Obiectivul general al PJGD îl reprezintă reducerea impactului gestionării deşeurilor 

asupra mediului, concomitent cu dezvoltarea beneficiilor economice prin utilizarea 

deşeurilor ca resursă şi îndeplinirea cerinţelor legislaţiei europene. 

În acest context Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor reprezintă legătura 

între ţintele naţionale şi posibilităţile şi opţiunile de a atinge aceste ţinte la nivel local, 

strategia de gestionare a deşeurilor planificata la nivelul judeţului, un instrument care 

facilitează accesarea schemelor de finanţare pentru proiecte in domeniul gestiunii 

deşeurilor, elaborarea şi revizuirea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul 

Galaţi are ca scop: 

• asigurarea unui cadru unitar şi controlat de abordare a problemelor în domeniul 

gospodăririi deşeurilor la nivelul judeţului; 

• asigurarea condiţiilor pentru atingerea ţintelor prevăzute în acordurile semnate de 

România în vederea aderării la Uniunea Europeană şi transpuse în legislaţia 

naţională; 

• corelarea cu planurile şi programele regionale şi naţionale; 

• asigurarea condiţiilor pentru o dezvoltare durabilă a judeţului; 

• crearea unei baze de date primare pentru potenţialii investitori în domeniul 

gestionării deşeurilor. 

Obiectivele principale ale PJGD sunt reprezentate de: 

• asigurarea de servicii de colectare a deşeurilor pentru zonele în care acestea 

lipsesc;  

• asigurarea de facilităţi de colectare selectivă a deşeurilor; 

• asigurarea de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţii de compostare, 

staţii de tratare mecano-biologică); 
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• asigurarea de facilităţi conforme de eliminare a deşeurilor; 

• creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi factorilor de decizie privind 

gestiunea deşeurilor şi aspectele conexe ale acesteia: protecţia mediului 

înconjurător, aspecte economice, etc. 

Consultantul a propus o serie de obiective şi ţinte, care au fost stabilite in 

conformitate cu prevederile legale, cu Strategia şi Planul Naţional de Gestionare a 

Deşeurilor şi cu Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud - Est. 

 
Tabel 31 - Obiective şi ţinte pentru gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 

Obiective Obiective subsidiare/ţinte Termen 
1. Politica şi cadrul legislativ privind gestionarea deşeurilor 

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

1.1.1 Elaborarea de acte normative 
specifice la nivel judeţean şi local în 
concordanţă cu politica de gestionare 
a deşeurilor şi cu legislaţia naţională, 
pentru a implementa un sistem 
integrat, eficient din punct de vedere 
economic şi ecologic 

Permanent cu revizuiri 
periodice 

1.1.2 Încurajarea autorităţilor locale şi 
a celor judeţene de a elabora 
împreună cu sistemul privat o 
strategie comună în vederea 
organizării managementului integrat 
pe tot lanţul, de la colectare, 
colectare selectivă, tratare şi până la 
eliminarea finală 
1.1.3 Conştientizarea factorilor de 
decizie şi a populaţiei ca un 
management adecvat al deşeurilor 
este de cea mai mare importanţă 
pentru sănătatea populaţiei 

1.2. Creşterea eficienţei 
de aplicare a legislaţiei 
în domeniul gestionării 
deşeurilor 

1.2.1 Creşterea importanţei acordate 
aplicării legislaţiei şi controlul 
acesteia 

Permanent 

1.2.2 Întărirea cooperării între 
instituţii în vederea aplicării legislaţiei  
1.2.3 Creşterea eficienţei structurilor 
instituţionale la nivel judeţean şi 
local, printr-o definire clară a 
responsabilităţilor 
1.2.4 Informarea tuturor factorilor 
interesaţi/implicaţi referitor la 
legislaţia de protecţie a mediului în 
general şi cea de gestionare a 
deşeurilor în particular 
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1.2.5 Creşterea importanţei 
activităţilor de monitorizare şi control 
efectuate de autorităţile competente 
ca ARPM, APM, Garda de Mediu, în 
concordanţă cu responsabilităţile 
acestora 

2. Aspecte instituţionale şi organizatorice 
2.1 Adaptarea şi 
dezvoltarea cadrului 
instituţional şi 
organizatoric în vederea 
îndeplinirii cerinţelor 
naţionale şi 
compatibilizarea cu 
structurile europene 

2.1.1 Crearea condiţiilor pentru 
eficientizarea structurilor instituţionale 
şi a sistemelor aferente activităţilor 
de gestionare a deşeurilor  

Permanent 2.1.2 Întărirea capacităţii 
administrative a instituţiilor 
guvernamentale la nivelul instituţiilor 
judeţene şi locale cu competenţe şi 
responsabilităţi în aplicarea legislaţiei 

3. Resurse umane 
3.1 Asigurarea 
resurselor umane ca 
număr şi pregătire 
profesională 

3.1.1 Asigurarea de personal 
suficient şi bine pregătit profesional şi 
de dotări corespunzătoare la nivel 
judeţean şi local 

Permanent 

4. Finanţarea sectorului de gestionare a deşeurilor 
4.1 Crearea şi utilizarea 
de sisteme şi 
mecanisme economico-
financiare pentru 
gestionarea deşeurilor în 
condiţiile respectării 
principiilor generale, cu 
precădere „principiul 
poluatorul plăteşte” şi a 
principiului subsidiarităţii 

4.1.1 Dezvoltarea unui sistem viabil 
de gestionare a deşeurilor care să 
cuprindă toate etapele de la 
colectare, transport, valorificare, 
reciclare, tratare şi eliminare finală 

Permanent 

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

Permanent 

4.1.3 Îmbunătăţirea sistemului de 
gestionare a deşeurilor prin 
elaborarea unor mecanisme 
economico-financiare care să permită 
organizarea unui management 
integrat bazat pe taxe convenabile 
pentru cetăţeni, care de asemenea 
să acopere costurile de colectare, 
tratare şi depozitare controlată  

2008 cu atenţie permanentă 

4.1.4 Încurajarea utilizării tuturor 
mecanismelor economico-financiare 
în vederea promovării colectării 
selective, a bateriilor şi 
acumulatorilor, a deşeurilor 
periculoase menajere, a ambalajelor, 

2008 cu atenţie permanentă 
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a echipamentelor electrice şi 
electronice şi a vehiculelor scoase 
din uz 
4.1.5 Stimularea creării şi 
dezvoltarea unei pieţe viabile pentru 
deşeurile reciclabile 

Permanent 

5. Informarea şi conştientizarea părţilor implicate 

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

5.1.1 Intensificarea comunicării între 
toţi factorii implicaţi Permanent 

5.1.2 Organizarea şi supervizarea 
programelor de educaţie şi 
conştientizare la toate nivelele 

Permanent 

5.1.3 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 

Permanent 

5.2 Campanii publice 
referitoare la gestionarea 
deşeurilor şi 
îmbunătăţirea calităţii 
vieţii 

5.2.1 Elaborarea de materiale 
informative şi realizarea de campanii 
de conştientizare a populaţiei privind 
gestionarea deşeurilor 

Permanent 

5.2.2 Informarea publicului asupra 
efectelor nocive cauzate de 
gestionarea necorespunzătoare a 
deşeurilor prin depozitarea 
necontrolată a acestora 

Permanent 

6. Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor 

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

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

Permanent 

6.1.2 Îmbunătăţirea raportării directe 
prin mijloace IT, a datelor colectate la 
nivel judeţean şi transmiterea 
acestora la nivel local (APM Galaţi), 
regional (ARPM Galaţi) şi naţional 
(ANPM Galaţi). 

Permanent 

6.1.3 Îmbunătăţirea sistemului de 
validare a datelor primite, creşterea 
responsabilizării întregului personal 
implicat în colectarea, procesarea şi 
validarea datelor 

Permanent 

7. Prevenirea generării deşeurilor 
7.1 Maximizarea 7.1.1 Promovarea, încurajarea şi Permanent  
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prevenirii generării 
deşeurilor 

implementarea principiului prevenirii 
deşeurilor la producători 
7.1.2 Promovarea, încurajarea şi 
implementarea principiului prevenirii 
deşeurilor la consumator 

Permanent 

8. Valorificarea potenţialului util din deşeuri 

8.1 Exploatarea tuturor 
posibilităţilor de natură 
tehnică şi economică 
privind valorificarea 
deşeurilor 

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

Permanent 

8.1.2 Reducerea cantităţilor de 
deşeuri municipale depozitate 
utilizând capacităţi optime de 
selectare a deşeurilor colectate 

Permanent 

8.2 Dezvoltarea 
activităţilor de 
valorificare materială şi 
energetică  

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

Permanent 

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

Permanent 

9. Colectarea şi transportul deşeurilor 

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

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

2013 

9.1.2 Extinderea sistemului de 
colectare a deşeurilor municipale în 
mediul rural - aria de acoperire 80% 

2009 

9.1.3 licenţierea agenţilor de 
salubrizare din judeţ 2009 

9.1.4 Asigurarea infrastructurii 
necesare, modernizarea şi 
optimizarea sistemelor de colectare 
şi transport 

Permanent 

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

9.2.1 Implementarea sistemelor de 
colectare selectivă a materialelor 
valorificabile astfel încât să se 
asigure atingerea obiectivelor 
legislative referitoare la deşeurile din 
ambalaje şi deşeurile biodegradabile 

Începând cu 2008 

9.2.2 Colectarea separată a 
deşeurilor periculoase existente în 
deşeurile municipale 

Permanent  
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9.2.3 introducerea unor mecanisme 
financiare pentru stimularea colectării 
selective 

Permanent  

9.2.4 Construirea de staţii de transfer 
pe baza studiilor de fezabilitate şi în 
corelaţie cu anii de închidere a 
depozitelor existente, în cadrul 
cărora să se realizeze şi operaţii de 
sortare a deşeurilor 

2008-2013 

10. Tratarea deşeurilor 
10.1 Promovarea tratării 
deşeurilor în vederea 
asigurării unui 
management ecologic 
raţional 

10.1.1 Încurajarea tratării deşeurilor 
în vederea: valorificării (materiale şi 
energetice), diminuării caracterului 
periculos şi diminuării cantităţii de de 
deşeuri eliminate final 

Permanent 

11. Deşeuri biodegradabile 

11.1 Reducerea cantităţii 
de deşeuri municipale 
biodegradabile 
depozitate 

11.1.1 Reducerea cantităţii de 
deşeuri biodegradabile municipale 
depozitate la capacitatea totală de 
75% din cantitatea totală (exprimată 
gravimetric) produsă în 1995 în judeţ 

2010 

11.1.2 Reducerea cantităţii de 
deşeuri biodegradabile municipale 
depozitate la capacitatea totală de 
50% din cantitatea totală (exprimată 
gravimetric) produsă în 1995 în judeţ 

2013 

11.1.3 Reducerea cantităţii de 
deşeuri biodegradabile municipale 
depozitate la capacitatea totală de 
35% din cantitatea totală (exprimată 
gravimetric) produsă în 1995 în judeţ 

2016 

11.1.4 Direcţionarea investiţiilor în 
instalaţii de compostare şi tratare, în 
vederea reducerii cantităţii de deşeuri 
biodegradabile şi în tehnologii 
avansate dacă acestea vor fi fezabile 
din punct de vedere economic 

Începând cu 2007 

12. Deşeuri de ambalaje 

12.1 Prevenirea 
producerii deşeurilor de 
ambalaje 

12.1.1 Optimizarea cantităţii de 
ambalaje pe produs ambalat Permanent 

12.1.2 Crearea de condiţii necesare 
pentru reciclarea deşeurilor de 
ambalaje, în sensul unei bune 
organizări a colectării selective 

Permanent 

12.2 Valorificarea şi 
reciclarea deşeurilor de 
ambalaje raportate la 
cantităţile de ambalaje 
introduse pe piaţă 

12.2.1 Reciclarea a minim 60% 
pentru hârtie/carton şi minim 50% 
pentru metal din greutatea fiecărui tip 
de material conţinut în deşeurile de 
ambalaj generate în judeţ  

31 decembrie 2008 
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12.2.2 Reciclarea a minimum 15% 
pentru plastic şi lemn, din greutatea 
fiecărui tip de material conţinut în 
deşeurile de ambalaj generate în 
judeţ  

31 decembrie 2011 

12.2.3 Valorificarea sau incinerarea 
în instalaţii de incinerare cu 
recuperare de energie a minimum 
50% din greutatea deşeurilor de 
ambalaj generate în judeţ 

31 decembrie 2011 

12.2.4 Reciclarea a minim 55% din 
greutatea totală a materialelor de 
ambalaj conţinute în deşeurile de 
ambalaje cu minimum 60% pentru 
sticlă şi minimum 22,5% pentru 
plastic 

31 decembrie 2013 

12.2.5 valorificarea sau incinerarea 
în instalaţii de incinerare cu 
recuperare de energie cu minimum 
60% din greutatea deşeurilor de 
ambalaje 

31 decembrie 2013 

12.3 Crearea şi 
optimizarea schemelor 
de colectare şi reciclare 
a deşeurilor de ambalaje 

12.3.1 Organizarea de sisteme de 
colectare separată a deşeurilor din 
ambalaje în vederea atingerii ţintelor 
la termenele stabilite  

Permanent 

13. Deşeuri din construcţii şi demolări 

13.1 Gestionarea 
corespunzătoare a 
deşeurilor din construcţii 
şi demolări cu 
respectarea principiilor 

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

Începând cu 2008 

13.1.2 Tratarea deşeurilor 
periculoase din construcţii şi demolări 
în vederea scăderii potenţialului 
periculos şi eliminării în condiţii de 
siguranţă 

Începând cu 2008 

13.1.3 Refolosirea şi reciclarea 
deşeurilor provenite din construcţii şi 
demolări în cazul în care nu sunt 
contaminate 

Începând cu 2008 

13.1.4 Crearea de capacităţi de 
tratare şi valorificare Începând cu 2008 

13.1.5 Eliminarea corespunzătoare a 
deşeurilor care nu pot fi valorificate Permanent  

14. Deşeuri voluminoase 
14.1 Gestionarea 
corespunzătoare cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 

14.1.1 Înfiinţarea de puncte speciale 
pentru colectarea deşeurilor 
voluminoase de la populaţie 

Începând cu 2008 

14.1.2 Stabilirea de scheme de Începând cu 2008 
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impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane 

colectare din uşă în uşă la perioade 
bine stabilite 
14.1.3 Valorificarea potenţialului util 
din material şi valorificarea 
energetică a deşeurilor voluminoase 

Începând cu 2008 

15. Nămoluri de la staţiile de epurare ale apelor orăşeneşti 
15.1 Gestionarea 
corespunzătoare a 
nămolului provenit de la 
staţiile de epurare cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane  

15.1.1 Prevenirea depozitării ilegale 
şi a deversării nămolului în apele de 
suprafaţă 

Permanent 

15.1.2 Promovarea prioritară a 
valorificării în agricultură în condiţiile 
respectării prevederilor legislative 

Permanent 

15.1.3 Promovarea tratării prin 
presare/deshidratare în vederea 
coincinerării  

Permanent 

16. Vehicule scoase din uz (VSU) 

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

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

Permanent 

16.1.2 Extinderea reutilizării şi 
reciclării materialelor provenite de la 
vehiculele scoase din uz şi 
valorificarea energetică a acelor 
materiale care nu pot fi reciclate 

Permanent 

16.1.3 Reutilizarea şi valorificarea a 
cel puţin 75% din greutatea 
vehiculelor fabricate înainte de 
01.01.1980 

Începând cu 01.01.2007 

16.1.4 Reutilizarea şi valorificarea a 
cel puţin 85% din greutatea 
vehiculelor fabricate înainte de 
01.01.1980 

Începând cu 01.01.2007 

Reutilizarea şi valorificarea a cel 
puţin 70% din greutatea vehiculelor 
fabricate înainte de 01.01.1980 

Începând cu 01.01.2007 

 Reutilizarea şi valorificarea a cel 
puţin 80% din greutatea vehiculelor 
fabricate înainte de 01.01.1980 

Începând cu 01.01.2007 

 Reutilizarea şi valorificarea a cel 
puţin 95% din greutatea vehiculelor 
fabricate înainte de 01.01.1980 

Începând cu 01.01.2015 

 Reutilizarea şi valorificarea a cel 
puţin 85% din greutatea vehiculelor 
fabricate înainte de 01.01.1980 

Începând cu 01.01.2015 

17. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
17.1 Colectare separată, 

reutilizare, reciclare şi 
valorificare 

17.1.1 Asigurarea punctelor de 
colectare DEEE conform prevederilor 
legale 

Permanent 
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17.1.2 Organizarea colectării 
selective a deşeurilor din 
echipamentele electrice şi electronice 
şi a componentelor acestora cu o 
ţintă (rată medie anuală) de cel puţin: 

• 2 kg/locuitor şi an (obiectiv 
intermediar) 

• 3 kg/locuitor şi an (obiectiv 
intermediar) 

• 4 kg/locuitor şi an 

 
 
 

31.12.2006 
 

31.12.2007 
 

31.12.2008 

17.1.3 Încurajarea şi facilitarea 
reutilizării, a dezmembrării, reciclării 
deşeurilor din echipamente electrice 
şi electronice şi a componentelor şi 
materialelor din care sunt realizate 

Permanent  

18. Deşeuri periculoase din deşeuri municipale 

18.1 Implementarea 
serviciilor de colectare şi 
transport pentru deşeuri 
periculoase 

18.1.1 informarea şi încurajarea 
cerinţelor în vederea colectării 
separate a componentelor 
periculoase din deşeurile menajere 

Începând cu 2008 

18.1.2 Instalarea unor puncte de 
colectare a deşeurilor periculoase din 
deşeurile menajere 

Începând cu 2008 

18.2 Eliminarea 
deşeurilor periculoase în 
mod ecologic raţional 

18.2.1 Dezvoltarea unui sistem 
logistic pentru deşeurile periculoase Începând cu 2008 

18.2.2 Tratarea deşeurilor 
periculoase în vederea reciclării şi 
utilizării în procese tehnologice 

Permanent 

18.2.3 Asigurarea de capacităţi şi 
instalaţii în conformitate cu 
standardele europene 

Începând cu 2008 

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

19.1.1 Încetarea activităţii celor 4 
depozite neconforme clasa „b” din 
zona urbană a judeţului Galaţi 

Etapizat până în 2017, 
conform HG 349/2005 

19.1.2 Închiderea şi monitorizarea 
post închidere a depozitelor 
neconforme 

Corelat cu calendarul de 
încetare a activităţii 

19.1.3 Închiderea şi ecologizarea 
tuturor spaţiilor de depozitare din 
zona rurală 

Până la 16 iulie 2009 

19.1.4 Asigurarea capacităţilor 
necesare pentru eliminarea 
deşeurilor prin promovarea cu 
prioritate a instalaţiilor de eliminare la 
nivel zonal 

Permanent 
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5.3 Relevanţa planului pentru integrarea obiectivelor de mediu 

şi implementarea legislaţiei de mediu 

Directiva cadru privind deşeurile (Directiva 2006/12/EC) prevede ca obligaţie pentru 

statele membre elaborarea unuia sau mai multor planuri de gestionare a deşeurilor, în 

concordanţă cu prevederile directivelor relevante. 

Realizarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor reprezintă o obligaţie 

legislative naţională, exprimată de OUG nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completată 

prin Legea nr. 426/2001, modificată şi completată prin OUG nr. 61/2006 aprobată cu 

modificări şi completată prin Legea nr. 27/2007, privind regimul deşeurilor. Se prevede ca 

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor să fie elaborat de către consiliul judeţean în 

colaborarea cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, sub coordonarea Agenţiei 

Regionale pentru Protecţia Mediului, în baza principiilor şi obiectivelor din Planul Naţional 

de Gestionare a Deşeurilor. 

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Galaţi (PJGD Galaţi) a 

fost realizat pe baza Metodologiei pentru elaborarea planurilor judeţene de gestionare a 

deşeurilor aprobata prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007. 

PJGD Galaţi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor următoarelor documente: 

• planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a 

Deşeurilor, aprobate prin HG nr. 1470/2004; 

• planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud-Est, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene 

nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor; 

• tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană; 

• strategia tematică europeană privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor; 

• legislaţia naţională şi europeană privind gestionarea deşeurilor. 

 

6 Efectele potenţiale semnificative asupra mediului, inclusiv 
asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, 
flora, fauna, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, 
patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi arheologic, peisajul 
şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori 
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6.1 Metodologia de evaluare 

Evaluarea are ca scop identificarea acelor potenţiale neconcordanţe dintre 

obiectivele propuse pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor municipale în 

judeţul Galaţi cu obiectivele de referinţă pentru protecţia mediului.  

Planul în sine are ca scop protejarea mediului încojurator prin eliminarea 

practicilor şi facilităţilor existente foarte poluante în paralel cu propunea unui nou 

sistem care să respecte toate normele legislative privind gestionarea 

corespunzătoare a deşeurilor. 

Sistemul de evaluare a potenţialui impact asupra factorilor de mediu ce poate 

apărea prin implementarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor s-a realizat 

pe baza următorului punctaj: 

+2: impact pozitiv substanţial asupra obiectivului de mediu 
+1: impact pozitiv asupra obiectivului de mediu  
 0: nici un impact/impactul nu poate fi evaluat 

-1: impact negativ asupra obiectivului de mediu  
-2: impact negativ substanţial asupra obiectivului de mediu  

Pentru punctajul acordat fiecărui obiectiv din PJGD relativ la obiectivele de 

mediu este prezentată o justificare a motivelor care au condus la alegerea făcută. 

În urma evaluării au fost considerate acele efecte negative pentru care media a fost 

cuprinsă în intervalul (-2;0). 

 

6.2 Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea 

PJGD Galaţi 

În continuare fiecare obiectiv descris în capitolul 6 al prezentului raport de mediu este 

analizat. 
 

Tabel 32 - Evaluarea obiectivelor din PJGD relative la obiectivele de mediu 
Domeniu: INFORMAREA ŞI CONŞTIENTIZAREA PĂRŢILOR IMPLICATE 

Obiectiv PJGD: Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru 
părţile implicate 

Obiective de mediu Eval. Descriere 

O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ şistemele naturale. 

1 

Îmbunătăţirea comportamentului populaţiei 
cu privire la gestionarea corespunzătoare 
a deşeurilor va avea ca efect indirect 
limitarea poluării apelor subterane. 

O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 

1 
Îmbunătăţirea comportamentului populaţiei 
cu privire la gestionarea corespunzătoare 
a deşeurilor va avea ca efect indirect 
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sănătatea umană. limitarea poluării aerului. 
O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

1 

Conştienizarea populaţiei cu privire la 
eliminarea practicilor de ardere 
necontralată a deşeurilor în pararel cu 
asigurarea infrastructurii corespunzătoare 
pentru depozitare va contribui la scăderea 
nivelului emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

1 

Implicarea şi conştientizarea populaţiei cu 
privire la prevenirea generării deşeurilor, 
colectarea separată, tratarea şi 
valorificarea deşeurilor va conduce la 
reducerea cantităţii de deşeri depozitate şi 
la diminuarea suprafeţelor afectate de 
depozile de deşeuri  

O5. Îmbunătăţirea/conservarea 
habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor şi 
reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

1 Se estimează un impact pozitiv indirect. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

1 

Scopul campaniilor de conştientizare îl 
reprezintă atât protecţia mediului cât şi 
asigurarea sănătăţii umane. Condiţiile de 
viaţă ale populaţiei pot fi îmbunătăţite prin 
schimbarea comportamentului vis-a-vis de 
gestionarea adecvată a deşeurilor în 
paralel cu asigurarea infrastructurii de 
către autorităţile publice. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

1 Se estimează un impact pozitiv indirect. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

1 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

1 
Se estimează un efect pozitiv prin 
schimbarea comportamentului privind 
depozitarea necontrolată a deşeurilor. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

1 

Va exista un efect pozitiv datorită 
măsurilor privind implicarea populaţiei în 
colectarea separată a deşeurilor, una din 
condiţiile esenţiale pentru valorificarea 
deşeurilor. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului 
faţă de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

1 

Prin campanii intensive şi periodice de 
conştientizare şi informare a părţilor 
implicate se va îmbunătăţi considerabil 
comporatamentul faţă de mediul 
înconjurător.  

Domeniu: PREVENIREA GENERĂRII DEŞEURILOR 
Obiectiv PJGD: Prevenirea generării deşeurilor 
Obiective de mediu Eval. Descriere 

O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

1 

Unul din rezultatele imediate al aplicării 
principiului prevenirii deşeurilor îl 
reprezintă reducerea cantităţilor de 
deşeuri generate şi depozitate generând 
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un efect indirect de limitare a poluării 
apelor subterane. 

O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

1 
Se estimează un efect pozitiv prin 
reducerea cantităţilor de deşeuri generate 
şi depozitate. 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

1 
Se estimează un efect pozitiv prin 
reducerea cantităţilor de deşeuri generate 
şi depozitate. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

1 

Reducerea cantităţilor de deşeuri 
depozitate implică suprafeţe mai mici 
afectate de construirea noilor depozite sau 
prelungirea duratei de viaţă a celor 
existente. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea 
habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor şi 
reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

1 Obiectivul propus contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

-1 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

-1 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

1 Aplicarea prevenirii generării deşeurilor 
implică utilizarea eficientă a resurselor. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului 
faţă de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

1 

Implicarea publicului pe de o parte iar pe 
de altă parte a producătorilor de bunuri de 
consum reprezintă elemente cheie pentru 
aplicarea principiuliui prevenirii generării 
deşeurilor. 

Domeniu: COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 
Obiectiv PJGD: Extinderea sistemelor de colectare şi transport a deşeurilor municipale 
Obiective de mediu Eval. Descriere 

O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

2 

Prin asigurarea sistemelor de colectare şi 
tranport a deşeurilor dispare fenomenul de 
depozitare necontrolată ceea ce va avea 
un efect pozitiv asupra limitării poluării 
apelor.  
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O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

1 
Va exista un efect pozitiv prin limitarea 
depozitării necontrolate şi asigurarea unui 
sistem de transport eficient şi adecvat. 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

1 Se preconizează un efect pozitiv prin 
stoparea arderii necontrolate a deşeurilor. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

2 

Va exista un efect pozitiv semnificativ în 
special în mediul rural deoarce prin 
asigurarea unui sistem de colectare a 
deşeurilor va dispărea fenomenul de 
depozitare necontrolată şi asftel vor fi 
reduse suprafeţele afectate. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea 
habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor şi 
reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

1 

Principala problemă a zonelor protejate, 
dpdv al gestionării deşeurilor, o reprezintă 
poluarea cu deşeuri. Asigurarea sistemului 
de colectare ş i transport va avea un efect 
pozitiv asupra zonelor protejate existente 
şi va contribui la conservarea habitatelor 
şi speciilor de floră şi faună. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

2 

Colectarea ş i transportul deşeurilor 
implică renunţarea la depozitarea 
necontrolată şi prin urmare apariţia unui 
un efect pozitiv imediat auspra condiţiilor 
de viaţă a populaţiei. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

2 
Modernizarea ş i extinderea sistemului de 
colectare şi transport va contribui la 
protecţia peisajului.  

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

1 

Prin modernizarea ş i extinderea sistemului 
actual de transport şi colectare a 
deşeurilor, dotarea cu mijloace de 
salubrizare adecvate ş i eficiente şi 
îmbunătăţirea traseelor de colectare vor 
duce la crearea unui efect pozitiv. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

1 

Prin asigurarea infrastructurii necesare 
pentru colectarea şi transportul deşeurilor 
se poate contribui direct la dezvoltarea 
unui turism durabil. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

1 Ar putea exista efecte pozitive indirecte. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului 
faţă de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

1 

Asigurarea infrastructurii pentru colectare 
şi transport poate conduce la 
îmbunătăţirea comportamentului publicului 
faţă de mediul înconjurător. 

Domeniu: COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 
Obiectiv PJGD: Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor muncipale 
(deşeuri voluminoase, deşeuri din construcţii şi demolari, deşeuri periculoase din 
deşeuri menajere, deşeuri de ambalaje, deşeuri biodegradabile) 
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Obiective de mediu Eval. Descriere 
O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

1 
Se estimează un efect pozitiv pe termen 
lung prin extinderea sistemului de 
colectare separată. 

O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

1 
Se estimează un efect pozitiv pe termen 
lung prin extinderea sistemului de 
colectare separată. 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

1 
Se estimează un efect pozitiv pe termen 
lung prin extinderea sistemului de 
colectare separată. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

1 

Colectarea separată a deşeurilor 
reprezintă premisa principală de la care 
pleacă valorificarea deşeurilor ceea ce 
înseamnă reducerea cantităţilor de deşeuri 
depozitate şi implicit reducerea 
suprafeţelor afectate. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea 
habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor şi 
reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

1 
Se estimează un efect pozitiv pe termen 
lung prin extinderea sistemului de 
colectare separată. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

1 

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 
reprezintă una din condiţiile esenţiale 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

-1 

Asigurarea unui sistem de colecate 
separată implică amplasarea mai multor 
pubele pentru fiecare tip de fracţie de 
deşeuri şi a unor puncte de colecatre care 
pot avea un potenţial efect negativ asupra 
peisajului natural. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

2 

Colectarea separată a deşeurilor in 
vederea valorificării energetice şi 
materiale va avea un efect pozitiv 
semnificativ prin utilizarea acestora ca 
sursă neconvenţională de energie ş i astfel 
utilizarea eficientă a resurselor naturale. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului 
faţă de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

1 

Gradul de colectare separtă este direct 
influenţat de gradul de conştientizare a 
populaţiei precum şi de implicarea 
acesteia în aplicarea acestui sistem. 

Domeniu: TRATAREA DEŞEURILOR 
Obiectiv PJGD: Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate 
Obiective de mediu Eval. Descriere 
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O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

1 Promovarea tehnicilor de tratare a fracţiei 
biodegradabile va avea ca rezultat direct 
reducerea cantităţii de deşeuri depozitate 
şi prin urmare reducerea emisilor de 
poluanţi în apă şi aer. 

O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

1 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

-1 

Se estimează un impact negativ pe 
termen lung datorită emisiilor de gaze 
rezultate din procesul de compostare a 
deşeurilor organice. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

1 

Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate 
va avea un efect pozitiv indirect prin 
reducerea suprafeţelor afectate de spaţiul 
alocat noilor depozite de deşeuri sau 
prelungirea duratei de exploatare a celor 
existente. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea 
habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor şi 
reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu.  

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

1 

Promovarea practicilor de compostare 
individuală în mediul rural şi compostarea 
deşeurilor verzi va conduce la creşterea 
cantităţii de compost ce poate fi valorificat 
în agricultură.  

O11. Îmbunătăţirea comportamentului 
faţă de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

1 

Reducerea fracţiei biodegradabile din 
deşeurile municipale presupune 
colectarea separată a materiei organice 
ceea ce nu se poate realiza la nivelul 
cerut fără campanii susţinute de 
conştientizare şi informare a factorilor 
implicaţi. 

Domeniu: VALORIFICAREA DEŞEURILOR 
Obiectiv PJGD: Valorificarea energetică şi materială a deşeurilor de ambalaje  
Obiective de mediu Eval. Descriere 
O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 1 Reciclarea deşeurilor va avea un efect 
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de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

pozitiv asupra limitării poluării apelor 
subterane şi de suprafaţă ş i a aerului. 

O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

1 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

1 
Se preconizează un efect pozitiv asupra 
scăderii nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

2 

Un rezultat imediat al valorificării 
deşeurilor prin reciclare sau valorificare 
materială este reprezentat de reducerea 
cantităţilor de deşeuri eliminate ş i astfel 
reducerea spaţiilor necesare pentru noile 
depozite sau prelungirea duratei de viaţă 
a celor existente. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor 
şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin 
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 
şi reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

1 
Reducerea poluării apei, aerului şi solului 
contribuie indirect la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a populaţiei. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

2 

Reutilizarea produselor şi materialelor şi 
utilizarea materialelor reciclate va reduce 
consumul de resurse naturale. Efectul 
pozitiv este sporit dacă se asigură 
colectarea separată a deşeurilor şi 
tratarea acestora în staţiile de sortare. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului faţă 
de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

1 

Asigurarea sistemului de colectare 
separtă a deşeurilor în paralel cu staţiile 
de sortare şi în final reciclarea vor 
contribui la îmbunătăţirea comportamentui 
ecologic. Sistemele stabilite pentru 
gestionarea deşeurilor trebuie să 
funcţioneze alături de un sistem susţinut 
de conştientizare şi informare pentru 
părţile implicate. 

Domeniu: NAMOLURI PROVENITE DE LA STAŢIILE DE EPURARE ORĂŞENEŞTI 
Obiectiv PJGD: Gestionarea corespunzătoare a nămolului provenit de la staţiile de 
epurare, cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului 
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şi sănătăţii umane 
Obiective de mediu Eval. Descriere 

O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

1 

Se estimează un impact pozitiv prin 
prevenirea deversării nămolului în apele 
de suprafaţă şi depozitarea 
corespunzătoare a acestuia. 

O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

1 Se estimează un impact pozitiv indirect. 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

1 Se estimează un impact pozitiv indirect. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

1 Depozitarea corespunzătoare a nămolului 
duce la diminuarea suprafeţelor afectate. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor 
şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin 
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 
şi reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

1 Se estimează un impact pozitiv indirect. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

1 

Prin reducerea emisiilor de poluanţi în 
apă se crează premisele pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

0 

Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

0 
Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

0 

Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

1 

Se estimeză un efect pozitiv prin 
valorificarea în agricultură a nămolului 
rezultat de la staţiile de epurare , doar în 
cazul respectării condiţiilor legislative în 
vigoare. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului faţă 
de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

Domeniu: VEHICULE SCOASE DIN UZ 
Obiectiv PJGD: Crearea şi dezvoltarea unei reţele de colectare, valorificare şi reciclare a 
vehiculelor scoase din uz 
Obiective de mediu Eval. Descriere 
O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 
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O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor 
şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin 
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 
şi reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

1 Extinderea reutilizării ş i reciclării 
materialelor provenite de la vehiculele 
scoase din uz şi valorificarea energetică a 
acelor materiale care nu pot fi reciclate 
contribuie la conservarea / utilizarea 
eficientă a resurselor naturale. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului faţă 
de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

1 Responsabilizarea populaţiei cu privire la 
obligaţia de a abandona VSU doar în 
locurile stabilite. 

Domeniu: ELIMINAREA DEŞEURILOR 
Obiectiv PJGD: Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul 
gestionării deşeurilor 
Obiective de mediu Eval. Descriere 

O1. Limitarea poluării apelor subterane şi 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

2 

Prin închiderea depozitelor existente din 
mediul urban, a spaţiilor de depozitare din 
mediul rural şi prin construirea a noi 
depozite ecologice se va contribui la 
limitarea poluării aplelor subtenare şi de 
suprafaţă. Se preconizeaza efecte 
pozitive pe termen lung. 

O2. Prevenirea poluării aerului sau 
limitarea acesteia la nivele care nu 1 Închiderea depozitelor poluante şi 

promovarea celor conforme prevăzute cu 
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afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

sisteme de colectare şi tratare a 
biogazului vor duce la prevenirea poluării 
aerului. 

O3. Scăderea nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin limitarea cantităţilor 
de deşeuri muncipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea 
necontrolată a deşeurilor, implementarea 
colectării selective şi a depozitării 
controlate. 

1 

Prin închiderea vechilor depozite 
neconforme şi realizarea a noi depozite 
conforme prevăzute cu sisteme de 
colectre ş i tratare a biogazului rezulut se 
asigură scăderea emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

O4. Diminuarea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorspunzătoare a 
deşeurilor. 

2 

Depozitarea corepsunzătoare a deşeurilor 
are un efect pozitiv imediat asupra solului 
evitând emisiile cu poluanţi prin 
asigurarea sistemelor de 
impremeabilizare. 

O5. Îmbunătăţirea/conservarea habitatelor 
şi speciilor de floră şi faună sălbatică prin 
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 
şi reabilitarea ecologică a zonelor de 
depozitare neconforme/ilegale. 

1 

Închiderea şi ecologizarea spaţiilor 
necontrolate din mediul urban şi rural vor 
avea un efect pozitiv asupra zonelor 
protejate existente şi a consevării 
habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică. 

O6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
populaţiei prin respectarea cerinţelor 
privind colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor.  

2 

Obiectivul va ave un efect pozitiv datorită 
măsurilor de ecologizare a vechilor 
depozite neconforme şi asigurarea unora 
noi care să respecte distanţa maximă 
admisă între depozit şi aşezările umane. 

O7. Asigurarea protecţiei peisajului 
natural şi cultural prin revitalizarea 
zonelor degradate şi prin gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

1 
Realizarea de facilităţi corespunzătoare 
va asigura protecţia peisajului natural şi 
cultural. 

O8. Reducerea disconfortului asociat 
transportului ş i colectării deşeurilor şi 
îmbunătăţirea traficului rutier.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O9. Creşterea atractivităţii turistice a 
zonelor cu potenţial turistic ş i promovarea 
unui turism durabil prin acoperirea cu 
servicii de salubrizare adecvate şi 
stoparea depozitării necontrolate. 

1 Se estimează un impact pozitiv indirect. 

O10. Conservarea / utilizarea eficientă a 
resurselor naturale prin reducerea 
generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare separată a deşeurilor şi 
creşterea gradului de valorificare a 
deşeurilor. 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

O11. Îmbunătăţirea comportamentului faţă 
de mediul înconjurător prin educarea 
publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 

 
 
6.3 Evaluarea efectelor cumulative a obiectivelor PJGD comparativ cu 
obiectivele de mediu 

Evaluarea cumulativă a obiectivelor formulate în PJGD relativ la obiectivele de mediu 

s-a realizat prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare obiectiv. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în graficul de mai jos. 
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Figura 8 - Evaluarea cumulativă a obiectivelor PJGD relativ la obiectivele de mediu. 
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Din analiza rezultatelor obţinute se evidenţiază faptul că toate obiectivele de 

mediu au valori pozitive şi prin urmare proiectarea sistemului integrat de gestionare a 

deşeurilor ţine cont de elementele de mediu şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii 

mediului înconjurător. 

Astfel, măsurile şi obiectivele propuse în PJGD, în special cele referitoare la 

extinderea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare, tratarea, valorificarea şi  

Evaluarea efectelor de mediu generate de 
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