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eliminarea corespunzătoare a deşeurilor contribuie în primul rând la 

diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi 

implicit la limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. 

Un element pozitiv de o importanţă deosebită îl reprezintă 

conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării 

deşeurilor şi creşterea gradului de colectare şi valorificare a deşeurilor. 

5 Efecte posibile semnificative asupra mediului, inclusiv 

asupra sănătăţii, în context transfrontier 

Nu este cazul. 
 

6 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât 

de complet posibil orice efect advers asupra mediului al 

implementării PJGD 

Aşa cum reiese din evaluarea făcută în capitolul 7, cele mai afectate 

componente ale mediului pot fi: apele subterane şi de suprafaţă, aerul, solul şi 

subsolul, biodiversitatea, flora şi fauna, sănătatea umană, peisajul, patrimoniul 

cultural, transportul, turismul, resursele naturale şi populaţia. În acest sens sunt 

menţionate măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers 

asupra mediului în contextul implementării PJGD. 

Factorul de mediu apă de suprafaţă 

• Referitor la închiderea depozitelor neconforme din mediul urban precum şi a 

spaţiilor de depozitare neconforme din mediul rural prevăzute în HG 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor Art.3 (7) „Spaţiile de depozitare din zona rurală 

se reabilitează 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", care face parte integrantă din procedura de încetare a 

activităţii de depozitare.” Proiectele de închidere vor trebui să prevadă 

desfăşurarea lucrărilor cu reducerea la minim a riscului apariţiei unor poluări 

accidentale. Se vor asigura toate măsurile pentru eliminarea riscurilor privind 

apariţia ulterioară a unor poluări; 
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• La amplasarea viitoarelor facilităţi de depozitare temporară şi finală a 

deşeurilor se vor evita zonele cu potenţial ridicat de inundabilitate şi zonele în 

care nivelul apei freatice se găseşte la mică adâncime; 

• Toate facilităţile de colectare a deşeurilor vor fi prevăzute cu platforme 

betonate care să împiedice infiltrarea poluanţilor în sol şi implicit în apele 

subterane; 

• Toate facilităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor vor fi prevăzute cu 

sisteme de impermeabilizare în vederea evitării infiltraţiilor în apele subterane a 

apelor uzate (levigat); 

• Viitoarele depozite de deşeuri vor fi prevăzute cu instalaţii de colectare şi 

epurare a levigatului şi a apelor pluviale din perimetrul depozitelor. Aceste 

facilităţi vor trebui prevăzute cu foraje de monitorizare a calităţii apelor 

subterane. Calitatea apelor de suprafaţă în care se va face evacuarea 

efluentului staţiei de epurare va trebui monitorizată; 

• În cazul evacuării în receptori naturali, limitele maxim admisibile pentru 

indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la ieşirea din 

staţiile de epurare a depozitelor sunt cele prevăzute de normativul NTPA-001 

privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi 

urbane la evacuarea în receptorii naturali; 

• Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor 

respecta zonele cu interdicţii de construire. 

 
Factorul de mediu aer 

• Limitarea cantităţilor de deşeuri municipale generate şi depozitate; 

• Stoparea arderii necontrolate a deşeurilor; 

• Implementarea colectării selective şi a depozitării controlate, inclusiv 

implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în 

depozitele de deşeuri; 

• Respectarea distanţelor de securitate faţă de aşezările umane; 

• Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT-uri), cu potenţial redus de 

poluare, pentru asigurarea respectării cerinţelor privind nivelul emisiilor şi 

calitatea aerului ambiental, precum şi asigurarea unor măsuri tehnologice de 
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reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici rezultaţi (acolo unde este 

cazul); 

• Eficientizarea sistemului de transport al deşeurilor; 

• Utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic; 

• Reducerea emisiilor de praf în aerul atmosferic în diferite etape de gestionare a 

deşeurilor; 

• Existenţa zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie, acolo unde este cazul, în 

jurul facilităţilor de tratare a deşeurilor; 

• Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a 

surselor generatoare de zgomote şi vibraţii, astfel încât să se respecte limitele 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
Factorul de mediu sol şi subsol 

• Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate;  

• Valorificarea materialelor reciclabile (va conduce la reducerea cantităţilor de 

deşeuri depozitate); 

• Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care 

să asigure colectarea, transportul, reciclarea, sortarea, tratarea şi eliminarea 

corespunzătoare a deşeurilor; 

• Închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare neconformă şi 

monitorizarea post-închidere; 

• Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor în toate etapele de gestionare 

(colectare, transport, tratare şi depozitare); 

• Promovarea utilizării nămolului provenit de la staţiile de epurare în agricultură, 

cu respectarea legislaţie în vigoare. 

 
Factorul sănătate umană 

• Respectarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind colectarea, transportul 

şi depozitarea deşeurilor; 

• Colectarea conformă a deşeurilor; 

• Respectarea distanţelor de siguranţă privind facilităţile de gestionare a 

deşeurilor; 

• Controlul emisiilor atmosferice aferente sistemului de gestionare a deşeurilor; 
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• Colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii; 

• Stoparea depozitării necontrolate/ilegale a deşeurilor în spaţii neamenajate; 

• Implementarea şi, acolo unde este cazul, extinderea serviciilor de colectare 

selectivă a deşeurilor; 

• Delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi staţiile de 

epurare; 

• Realizarea de perdele vegetale de protecţie între facilităţile de depozitare a 

deşeurilor şi zonele populate. 

 

Factorul de mediu peisaj, patrimoniu 

• Stabilirea unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul 

deşeurilor în mod corespunzător; 

• Revitalizarea zonelor degradate; 

• Stoparea practicilor de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii 

neamenajate; 

• Îmbunătăţirea facilităţilor existente pentru colectarea, transportul şi depozitarea 

deşeurilor şi organizarea eficientă a acestora. Adoptarea acestei măsuri va 

contribui la stoparea degradării peisajului din judeţ; 

• Interzicerea amplasării oricăror facilităţi de gestionare a deşeurilor în ariile 

protejate. 

 

Alţi factori 

• Educarea şi conştientizarea publicului (autorităţile administraţiei publice locale 

şi cetăţeni) cu privire la importanţa gestionării adecvate a deşeurilor;  

• Creşterea gradului de implicare/participare a publicului în programele iniţiate 

de autorităţile responsabile cu gestionarea deşeurilor. 

 

Referitor la infrastructura de mediu 

Toate măsurile evaluate în Raportul de mediu prevăd o extindere a infrastructurii 

pentru sortarea, compostarea şi depozitarea deşeurilor. Această expansiune a 

infrastructurii de mediu necesită lucrări pentru reducerea riscurilor potenţiale şi a 

accidentelor de mediu, care pot apărea prin construcţia şi/sau operarea lor. 

Aceasta implică luarea de măsuri în:  
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• faza iniţială de planificare, procesare şi pregătire a construirii infrastructurii de 

mediu necesară; 

• faza de evaluare şi planificare a aplicaţiilor pentru noile amplasamente; 

• faza de construcţie; 

• faza operaţională a instalaţiei. 

În acest context se recomandă amplasarea unor instalaţii, fără a pierde din vedere 

următoarele aspecte: caracteristicile locale (geografice, existenţa zonelor naturale şi 

construite protejate, tradiţii locale, tipul de turism practicat, etc) , tipul de instalaţie. Spre 

exemplu se recomandă că o unitate de Tratare Mecano - Biologică şi depozitul zonal să fie 

în acelaşi amplasament. 
 

Amplasarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor  

Se recomandă evitarea amplasării diverselor instalaţii planificate în zonele protejate 

sau cu impact peisagistic şi/sau ambiental important.  

Trebuie să existe oportunitatea de a amplasa instalaţiile cât mai aproape de locul de 

generare. Exemplu: staţii de compost în apropierea unor ferme. 

Locaţiile pentru noile instalaţii trebuie să ţină cont de distanţele recomandate faţă de 

zonele rezidenţiale. Este recomandabil ca terenurile neproductive să fie preferate pentru 

amplasarea instalaţiilor. 

 
Faza de construcţie a instalaţiilor 

Este necesar să se efectueze controale regulate pentru: 

• a evita impactul zgomotului, prafului, factorilor de stres; 

• a evita emisiile de poluanţi şi alte materiale periculoase depozitate sau utilizate în 

instalaţiile respective; 

• a lua măsuri adecvate pentru optimizarea traficului. 

 

Faza de operare 

Este necesar să se facă controale regulate pentru: 

• a evita impactul zgomotului, prafului, factorilor de stres; 

• controale operaţionale privind manipularea, depozitarea temporară, pregătirea, 

tratarea şi îndepărtarea materialelor provenite din deşeuri şi a altor resurse 

utilizate în procesele de tratare; 

• necesitatea utilizării de sisteme pentru captarea şi utilizarea biogazului.  
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Descrierea dificultăţilor 

Nu este cazul. 

 

7 Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor 

alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, 

inclusiv orice dificultăţi întâmpinate în prelucrarea informaţiilor 

cerute 

La baza realizării PJGD stau 3 variante realizate în baza organizării strategice a 

gestiunii deşeurilor municipale în judeţul Galaţi. 

La elaborarea alternativelor au fost utilizate urmatoarele informaţii : 

¥ Structura administrativă a judeţului Galaţi la data de 1 ianuarie 2008 ; 

¥ Date privind numărul de locuitori la data de 1 ianuarie 2007 ; 

¥ Drumurile existente din judeţ; 

¥ Prevederile PJGD Galaţi (versiunea 2006) şi ale PRGD Regiunea 2 – Sud Est. 
 

Tabel 1 - Prevederi ale PJGD Galaţi 2006 
Depozite ecologice Staţii de transfer  Staţii de compostare 

1. Depozit ecologic zonal 
municipiul Galaţi 

8 staţii de transfer: 
1.Zona Bereşti 
2. Zona Tg. Bujor 
3. Zona Măstăcani - 
Folteşti - Frumuşiţa 
4. Zona Pechea 
5. Zona T. 
Vladimirescu - Piscu 
6. Zona Ghidigeni – 
Gohor 
7. Zona Cudalbi - 
Valea Mărului 
8. Zona Lieşti - Iveşti 

8 staţii de compostare 
pentru care se propune 
amplasarea în aceleaşi 
zone cu staţiile de transfer + 
1 staţie pentru compostarea 
fracţiei verzi în incinta 
depozitului ecologic zonal 
Tirighina Galaţi 2. Dep ecologic 

zonal municipiul Tecuci 

 
Tabel 2 - Principalele alternative propuse 
Nr. Descriere alternativa Argumente 

Alternativa 1 

Împărţirea judeţului în două zone 
principale: 
Zona depozitului Tirighina care va 
deservi exclusiv Municipiul Galaţi; 
Restul judeţului - toate deşeurile vor fi 
transportate la depozitul Tecuci. 

Populaţia municipiului Galaţi 
reprezintă cca. 50% din cea 
a judeţului. 
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Alternativa 2 

Împărţirea judeţului în două zone 
principale: 
Zona depozitului Tirighina care va 
deservi Municipiul Galaţi şi comunele 
învecinate (Şendreni, Smârdan, 
Branistea, Schela, Vânatori şi 
Tuluceşti); 
Restul judeţului - toate deşeurile vor fi 
transportate la depozitul Tecuci. 

Contributia comunelor este 
redusa si sunt situate foarte 
aproape de Tirighina. 

Alternativa 3 

Împărţirea judetului în două zone 
principale: 
Zona de sud - depozitul Tirighina; 
Zona de nord - depozitul Tecuci. 

Împartirea corecta din punct 
de vedere geografic si al 
traseelor de transport. 

 

Alternativa 1 : Municipiul Galaţi – restul judeţului 

 
Figura 1 –Amplasarea staţiilor de transfer conform alternativei nr.1 

 
Tabel 3 - Prezentarea alternativei nr. 1 

Zone Cantitati anuale 
de deseuri Avantaje Dezavantaje 
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municipale (t) 
Municipiul 
Galati  151 336 Se evita 

suprasolicitarea 
depozitului 
Tirighina 

Costuri mari pentru 
comunele din vecinatatea 
Mun. Galati care vor 
trebui să transporte la 
Tecuci deşeurile 

Restul 
Judetului 88 762 

Organizarea sistemului de colectare şi transport a deseurilor aferenta 

alternativei 1 este prezentata în figura urmatoare. 

 

 
Figura 2 – Amplasarea subzonele corespunzatoare alternativei nr.1 
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Alternativa 2: O zonă mai largă de arondare directă la depozitul Tirighina 

 
Figure 3 - Amplasarea staţiilor de transfer conform alternativei nr.2 

 
 
Tabel 4 - Prezentarea alternativei nr. 2 

Zone 
Cantitati anuale 

de deseuri 
municipale (t) 

Avantaje Dezavantaje 

Zona de 
arondare 

extinsă Galaţi 
159 940 Soluţia ideala pentru 

comunele învecinate Mun. 
Galaţi 

O uşoară creştere a 
cantităţilor ce vor fi 

depozitate la 
Tirighina Restul Judeţului 80 158 
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Alternativa 2 ar fi generat urmatoarea organizare la nivelul judeţului 

 
Figura 4 - Organizarea la nivelul judeţului corespunzatoare alternativei nr.2 
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Alternativa 3: “Zona Sud – Zona Nord” 

 
Figura 5 - Amplasarea staţiilor de transfer conform alternativei nr. 3 

 
 
Tabel 5 - Caracteristicile alternativei nr. 3 

Zone 
Cantităţi anuale de 
deşeuri municipale 

(t) 
Avantaje Dezavantaje 

Zona de arondare 
extinsă Galaţi 179 881 Se reduc costurile 

operaţionale pentru 
comunele din sudul 

judeţului 

Cantitatea 
corespunzatoare 

depozitului Tirighina 
este foarte mare 

Restul Judeţului 60 217 
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Organizarea sistemului de gestionare a deseurilor conform alternativei nr.3 este 

prezentata în figura urmatoare. 

 
Figura 6 - Organizarea sistemului de gestiune a deşeurilor la nivel judeţean pe baza 

alternativei nr. 3 
 
Analiza alternativelor 

În urma dezbaterilor din cadrul grupului de lucru al PJGD Galaţi s-a stabilit 

continuarea investigării alternativei 2, ca fiind cea mai adecvată condiţiilor demografice, 

geografice şi economice din judeţ. 

Pe baza alternativei 2 au fost elaborate două alte alternative (4 şi 5) care vizează în 

principal: 

Ø Restrângerea zonei de arondare directă a depozitului Tirighina la cele cinci comune 

învecinate menţionate în Acordul de Mediu emis pentru acest depozit; 

Ø Găsirea celor mai bune soluţii pentru amplasarea staţiilor de transfer şi optimizarea 

transportului deşeurilor din celelate subzone câtre depozitul de la Tecuci. 
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Alternativa 4 

Această alternativă redimensionează subzonele de arondare şi face o ultimă 

propunere asupra locaţiilor staţiilor de transfer. Alternativa 4 a fost la rândul ei dezbatută în 

cadrul grupului de lucru, rezultatele dezbaterilor fiind pe deplin integrate în ultima 

propunere: alternativa 5. 

 
Figura 7 - Organizarea sistemului de gestiune a deşeurilor la nivel judetean pe baza 

alternativei nr nr. 4 
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Alternativa 5 

Această ultimă alternativă aduce modificări minore prin mutarea locaţiei staţiei de 

transfer din subzona 3 (de Iveşti-Lieşti la Tudor Vladimirescu) şi includerea comunelor 

Cuca şi Rediu în subzona staţiei de transfer Pechea. 

 
Figura 8 - Alternativa nr. 5 

 

Un aspect cheie în elaborarea Raportului de mediu îl reprezintă identificarea şi 

evaluarea alternativelor strategice considerate a fi rezonabile, realiste şi relevante. 

În contextul gestionării deşeurilor strategiile alternative care pot fi adoptate au fost 

propuse pentru prima dată în Directiva 75/442/EEC modificată (cunoscută şi ca 

Directiva deşeurilor). 

Ele sunt prezentate sub forma unei ierarhii a deşeurilor (conform figurii 17) 

care cuprinde o listă structurată pe priorităţi a tehnicilor şi abordărilor de management 

a deşeurilor. 
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Depozitarea deşeurilor este soluţia cea mai puţin dorită şi de aceea este 

plasată la baza ierarhiei. Prevenirea producerii de deşeuri este considerată o 

prioritate şi recomandată ca atare pentru a fi plasată în fruntea ierarhiei. Refolosirea 

şi reciclarea reprezintă abordari intermediare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17 Ierarhizarea priorităţilor în strategiile de gestionare a deşeurilor 

 

Alternativa evaluată în Raportul de mediu ca fiind cea mai fezabilă prevede o 

extindere a infrastructurii pentru sortarea, compostarea şi depozitarea deşeurilor. 

Această expansiune a infrastructurii de mediu necesită măsuri pentru reducerea 

riscurilor potenţiale şi a accidentelor de mediu, care pot apărea prin construcţia şi/sau 

operarea acestora. 

Impactul potenţial asupra mediului rezultat ca urmare a dezvoltării infrastructurii 

va fi detaliat în lucrările de evaluare a potenţialelor riscuri de mediu particularizat  

pentru fiecare instalaţie în parte.  

Aceasta implică luarea de măsuri în: 

Ä faza iniţială de planificare, procesare şi pregătire a strategiei judeţene; 

Ä faza de evaluare şi planificare a aplicaţiilor pentru noile amplasamente; 

Ä faza de construcţie; 
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Ä faza operaţională a instalaţiei. 

În acest context se recomandă colocaţia unor instalaţii, fără a pierde din vedere 

următoarele aspecte: caracteristicile locale, tipul de instalaţie, iar în unele cazuri chiar 

nevoia de evitare a anumitor elemente. Spre exemplu poate fi analizată oportunitatea 

ca o instalaţie de sortare - transfer şi depozitul zonal să fie amplasate în aceeaşi 

locaţie. 

În ceea ce priveşte amplasarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor se 

recomandă evitarea poziţionării diverselor instalaţii propuse în zonele protejate sau 

cu impact peisagistic şi/sau ambiental important. 

Ar trebui să fie evitate distanţele prea mari, deoarece există efecte negative 

potenţiale care ar putea fi generate de trafic. 

Trebuie să existe oportunitatea de a amplasa instalaţiile cât mai aproape de locul de 

generare. Exemplu: staţii de compost comunale sau săteşti pentru gunoiul de grajd, 

paiele şi cocenii generate în gospodariile individuale. 

Locaţiile pentru noile instalaţii trebuie să ţină cont de distanţele recomandate faţă de 

zonele rezidenţiale. 

Este recomandabil ca terenurile neproductive să fie preferate pentru amplasarea 

instalaţiilor. 

 

Identificarea alternativelor pentru atingerea ţintelor 

Pentru fiecare etapă din gestiunea deşeurilor municipale pot fi identificate 

numeroase opţiuni tehnice ce pot fi selectate/grupate în cadrul unor alternative. Astfel este 

prezentată o schemă conceptuală generală privind opţiunile de gestiune a deşeurilor 

municipale (Figura nr. 17). Situaţia existentă în prezent în judeţ precum şi limitările impuse 

de ţintele asumate fac imposibilă selectarea unei „opţiuni unice”. Uneori este necesar a 

selecta mai multe alternative în cadrul aceleaşi etape (precolectare, colectare etc) pentru a 

ne asigura ca ţintele vor fi atinse. 
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Figura 9 - Schema simplificată asupra optiunilor de management al deşeurilor 

municipale 
 
Alternativele luate în calcul sunt prezentate în Tabelul nr.38. 
Tabel 6 - Alternative privind gestiunea deşeurilor municipale 

Etape Alternative 

1. Pre-colectare 

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

2. Colectare şi transport 2.1 Utilizarea autogunoierelor de mici capacităţi 
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Etape Alternative 
2.2 Utilizarea autogunoierelor de mare capacitate 
2.3 Utilizarea tractoarelor cu remorcă 

3. Sortare 

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

4. Gestiunea deseurilor 
biodegradabile 

4.1 Compostare individuală 
4.2 Platforme comune pentru compostare 
4.3 Staţii de compostare de capacităţi medii în cele 
nouă subzone 
4.4 O staţie de compostare de mare capacitate (de 
preferat în vecinatatea Muncicipiului Galaţi) 
4.5 Statie de tratare mecano-biologica (de preferat în 
vecinatatea Muncicipiului Galati) 
4.6 Incinerare 

 

Stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor 

Prezentarea criteriilor utilizate pentru evaluarea alternativelor şi calificativele 

utilizate în evaluarea alternativelor se gasesc în Tabelul 39. 
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Tabel 7 - Criterii pentru evaluarea alternativelor 
 

Criteriu de evaluare 

Calificativ Atingerea Tintelor 
asumate Cerinta legislativa Aplicabilitate Impact asupra 

mediului Costuri 
Confortul/ 
siguranta 
cetatenilo 

Implicarea 
cetatenilor 

+2 Asigura Atingerea 
tintelor 

Cerinta expresa 
(obligativitate) 

Totala (orice 
conditii) 

Pozitiv 
semnificativ 

(direct, imediat, 
sustenabil) 

Reduse Lipsa 
oricarui risc 

Implicare 
activa 

+1 Poate permite 
atingerea tintelor 

Mentionata în 
legislatie 

Partiala (urban / 
rural, functie de 

caile de acces etc) 

Pozitiv 
(indirect, dupa 
un anumit timp, 

doar asupra 
anumitor 
aspecte ) 

Suportabile Confort 
acceptabil Constientizare 

0 Irelevant Nementionat Irelevant / 
neconcludent Neconcludent Irelevant Irelevant Irelevant 

-1 Exista riscul neatingerii 
tintelor Anumite limitari Dificil de aplicat Impact negativ Costuri mari Confort 

precar 
Implicare 
redusa 

-2 Nu permite atingerea 
tintelor Neconform Neaplicabil 

Impact 
negative 

semnificativ 

Costuri 
foarte mari 

Existenta 
unor riscuri 

Imposibilitatea 
implicarii 
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Evaluarea alternativelor fezabile pentru judeţ 

Procesul de selectare a alternativelor s-a facut prin: 

Ä Propunerea si dezbaterea alternativelor în cadrul grupului de lucru; 

Ä Analiza multicriterială a alternativelor urmată de dezbaterea rezultatelor în cadrul 

grupului de lucru. 

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

1. Utilizarea platformelor de pre-colectare cu recipienti de 1,1 m3 pentru colectare selective 

este soluţia cel mai des utilizată. Este în măsura să asigure cele mai mici costuri 

investiţionale şi de operare, contribuie la implicarea cetăţenilor, este echitabilă în condiţiile 

utilizării taxei şi nu a tarifelor. Dezavantajele constau în utilizarea greşită a recipienţilor 

dedicaţi diferitelor fracţii (un grad scăzut de puritate al deşeurior colectate selectiv), fapt 

datorat în primul rând unor campanii ineficiente de conştientizare a populaţiei. 

2. Trebuie acordată prioritate acelor măsuri care permit atingerea ţintelor asumate. 

Factorii de initiaţivă şi decizie trebuie să se concentreze asupra extinderii rapide a 

serviciilor de salubritate prin colectare selectivă. 

3. Un aspect important este acela al alegerii locaţiilor diferitelor facilităţi de colectare, 

depozitare temporară, sortare a deşeurilor. Alegerile greşite / insuficient fundamentate vor 

întârzia punerea în aplicare a viziunii strategice şi implicit ratarea ţintelor asumate. 
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Alternative 
Atingerea 

tintelor 
asumate 

Cerinta 
legislativa Aplicabilitate 

Impact 
asupra 

mediului 
Costuri Confortul/siguranta 

cetatenilor 
Implicarea 
cetatenilor 

Punctaj 
total 

1.1 Pre-colectare 
individuala în 
amestec 

-1 -1 1 1 -1 2 -2 -1 

1.2 Pre-colectare 
individuala pentru 
doua fractii 

1 2 0 1 -1 1 -1 3 

1.3 Pre-colectare 
individuala pentru 
patru fractii 

2 2 -1 1 -2 1 0 3 

1.4 Pre-colectare 
în amestec prin 
aport individual 

-1 -1 2 2 2 1 0 5 

1.5 Precolectare 
prin aport 
individual doua 
fractii 

1 2 2 2 1 -1 1 8 

1.6 Precolectare 
prin aport 
individual 
patru/mai 
multe fractii 

2 2 1 2 1 -1 2 9 

2.1 Utilizarea 
autogunoierelor 
de mici capacitati 

0 0 2 1 -1 0 0 2 

2.2 Utilizarea 
autogunoierelor 
de mare 
capacitate 

0 0 1 2 1 0 0 4 

2.3 Utilizarea 
tractoarelor cu 
remorca 

0 -2 1 -1 -2 0 0 -4 
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3.1 Sortare pentru 
fiecare statie de 
transfer 

1 0 2 1 -1 0 0 3 

3.2 Sortare doar 
la depozite (Galati 
si Tecuci) 

1 0 1 1 -1 0 0 2 

4.1 Compostare 
individuala 2 1 1 1 2 2 1 10 
4.2 Platforme 
comune pentru 
compostare 

1 1 1 1 1 1 2 8 

4.3 Statii de 
compostare de 
capacitati medii 

2 1 1 1 -1 0 0 4 

4.4 O Statie de 
compostare de 
mare capacitate 

2 1 2 1 -1 0 -1 4 

4.5 Statie de 
tratare mecano-
biologica 

2 1 1 1 -2 0 -2 1 

4.6 Incinerare 2 1 1 1 -2 0 -2 1 
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Alternativele optime pentru judeţul Galaţi 

O evaluare sumară a rezultatelor din tabelul de mai sus ar indica „reţeta” pentru 

gestiunea deşeurilor în Judeţul Galaţi: 

Ä Pre-colectarea selectivă a deşeurilor menajere prin aport individual pe patru/mai 

multe fracţii; 

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

Ä Compostarea individuală a fracţiei biodegradabile; 

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

Ä Pentru o înţelegere corectă a opţiunilor privind managementul deşeurilor municipale 

în judeţul Galaţi trebuie însă făcute următoarele precizări: 

Alternativele selectate mai sus nu pot şi nu trebuie să fie aplicate pe întreg teritoriul 

judeţului. 

Ele trebuie văzute ca opţiuni prioritare şi acolo unde nu este posibilă aplicarea lor 

trebuie selectată următoarea opţiune (vezi rezultatele evaluării) sau acea opţiune ce poate 

fi aplicată cu succes la nivel local. 

Aplicarea multora dintre opţiunile analizate aici presupune orizonturi diferite de timp 

(planificare, proiectare, obţinere finanţare, realizarea investiţiei). Aceste intervaluri de timp 

trebuie corelate cu ţintele asumate pentru a identifica momentul necesar punerii în aplicare 

a uneia sau alteia dintre opţiuni. 

În selectarea alternativelor relevante trebuie ţinut cont de cel puţin două aspecte privind 

atingerea ţintelor asumate: 

Atingerea ţintelor privind reciclarea 

În tabelul următor este prezentat numărul şi procentul corespunzător din populaţia totală a 

judeţului care trebuie să colecteze separat diferitele fracţii pentru a se putea atinge ţintele 

asumate. 

Populaţia minimă reprezintă populaţia cu care în condiţii ideale s-ar putea atinge ţintele. În 

realitate, o sumă de factori ce ţin de „disciplina colectării selective” afectează eficienţa cu 

care aceste materiale sunt recuperate şi valorificate. Astfel, populaţia minimă a fost 

majorată cu 50% pentru a se asigura un prag optim pentru care se considera că se pot 

atinge ţintele asumate. 
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Tabel 8 - Populaţie implicată în schemele de colectare selectivă a materialelor reciclabile (nr.locuitori şi % din populaţia totală a 
judeţului) 

Populaţie optimă 
care trebuie să 
colecteze separat 

Fractia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plastic, 
sticlă, metal 

40 500 51 000 69 000 180 000 195 000 225 000 270 000 315 000 360 000 

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

Hârtie/ 
carton 

202 500 210 000 240 000 307 500 315 000 330 000 345 000 360 000 375 000 

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

Populaţie minimă 
care trebuie să 
colecteze separat 

Fractia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plastic, 
sticlă, metal 

27 000  34 000 46 000 120 000 130 000 150 000 180 000 210 000 240 000 

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

Hârtie/ 
carton 

135 000  140 000 160 000 205 000 210 000 220 000 230 000 240 000 250 000 

21,76  22,65 26,04 33,49 34,43 36,21 38,00 39,79 41,61 
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Concluzia acestui calcul este aceea că, de exemplu, la nivelul anului 2008, pentru 

atingerea tintelor 50% (procent necesar pentru atingerea ţintelor pentru hârtie/carton) din 

populaţia judeţului trebuie să colecteze separat (minim 3 fracţii). 

Atingerea ţintelor privind deşeurile biodegradabile 

În tabelul următor au fost identificate şi cuantificate acele componente ale 

deşeurilor municipale generate ce pot contribui la atingerea ţintelor privind reducerea 

cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate: 

¥ Fracţia pretabilă pentru reciclare este alcatuită din: 

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

Ü Hârtie şi carton din deşeurile menajere colectare în mediul urban (altele 

decât cele din ambalaje). 

¥ Fracţia pretabilă pentru compostare în mediul rural este alcatuită exclusiv din 

deşeuri alimentare şi de grădină. Au fost luate în calcul atât cantităţile generate şi 

colectate, cât şi cele generate şi necolectate, în proporţie de 70 %. 

¥ Fracţia pretabilă pentru staţia de compostare este alcatuită din: 

Ü Deşeuri din parcuri şi grădini (a fost luată în calcul o cantitate de 75% din 

cantitatea totală de deşeuri din grădini şi parcuri generată); 

Ü Deşeuri din pieţe (a fost luată în calcul o cantitate de 60% din cantitatea 

totală de deşeuri din pieţe generată); 

Ü Deşeuri stradale (a fost luata în calcul o cantitate de 50% din cantitatea 

totală de deşeuri stradale generată); 

Ü Deşeuri alimentare şi de gradină din deşeurile menajere colectate în mediul 

urban (a fost luată în calcul o cantitate de 30% din cantitatea totală 

generată). 

Observaţie: Datele raportate pentru anul 2005 privind cantităţile de deşeuri din grădini şi 

parcuri şi deşeurile din pieţe, date pe baza cărora s-a realizat prognoza de generare a 

acestor fluxuri de deşeuri pentru perioada de planificare, pot fi subestimate, la nivelul 

judeţului existând potenţial pentru colectarea unor cantităţi mai mari. Un grad de colectare 

mai ridicat şi o mai bună gestionare a acestor tipuri de deşeuri pot conduce la creşterea 

cantităţilor de deşeuri compostabile. 
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Tabel 9 - Componente ale deşeurilor municipale generate ce pot contribui la 
atingerea ţintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
HC, lemn din atingerea ţintelor pt. 

amabalaje 5 972 6 492 6 978 7 496 7 871 8 264 

Deşeuri din grădini şi parcuri  87 87 88 89 90 
Deşeuri din pieţe  1 322 1 332 1 343 1 354 1 364 
Deşeuri stradale  983 990 998 1 006 1 014 

Rural-deşeuri alimentare şi de 
grădină colectate şi necolectate 17 048 17 175 17 302 17 431 17 560 17 691 

Urban - HC nonambalaje 6 070 5 901 5.775 5 642 5 502 5 354 
Urban-deşeuri alimentare şi de 

grădină  12 215 12 237 12 258 12 280 12 302 

TOTAL  44 173 44 701 45 256 45 661 46 079  
 
Reciclare  12 042 12 393 12.753 13 138 13 372 13 618 
Compostare individuala rural  17 048 17 175 17 302 17 431 17 560 17 691 
Compostare - Statie de 
compostare   14 606 14 646 14 687 14 729 14 770 

 
Tinte reducere biodegradabil de la depozitare (tone) 17 175 52 936 

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

¥ Atingerea ţintei stabilite pentru anul 2010 poate fi realizată printr-un mix al celor trei 

soluţii disponibile (reciclare + compostare individuală în mediul rural + staţie de 

compostare); 

¥ Atingerea ţintei stabilite pentru anul 2013 poate fi realizată numai prin asigurarea 

realizării integrale a celor trei componente: reciclare + compostare individuală rural 

+ staţie de compostare urban, fiind însă necesară şi găsirea unei alte soluţii pentru 

atingerea ţintelor. 

Concluzionând toate cele afirmate anterior, propunem următoarea schemă privind 

alternativele optime de gestiune a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi. 

 
Tabel 10 - Alternative optime de gestiune a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 

Etapa / 
componenta Rural Urban Observatii 

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

Colectare din poartă 
în poartă pentru 
reziduuri şi aport 
individual pentru 
reciclabile 

- 

Transport 
Mijloace adecvate 
condiţiilor din teren 
(preferabil autogunoiere) 

Autogunoiere de 
mare capacitate - 
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Etapa / 
componenta Rural Urban Observatii 

Sortare Instalaţii de sortare pentru subzonele de 
arondare 

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

Biodegradabile Compostare individuală Staţii de compost 

Prin proiectele 
existente se vor 
realiza 3 Staţii de 
compostare: Galaţi, 
Tecuci, Tg. Bujor  
Există de asemenea 
un proiect pentru 
realizarea unei Staţii 
de compostare a 
gunoiului de grajd la 
Măstăcani 

Biodegradabile 
/ reciclabile Staţie TMB (nivel regional) 

Pentru asigurarea 
atingerii ţintelor 
(preferabil pâna în 
2013) 

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

Depozitul ecologic de 
la Tecuci ar trebui 
realizat pâna în anul 
2013, chiar dacă 
actualul depozit  are 
ca data de sistare a 
activităţii anul 2017 

Valorificare Valorificare energetica (ex: coincinerare) 

Dupa atingerea 
tintelor privind 
reciclarea 
ambalajelor 

 
 
Alternativele tehnice privind gestiunea deşeurilor municipale 

În diferite documente de planificare a investiţiilor existente în România, elaborate pentru 

măsuri ISPA pentru sistemele integrate de gestionare a deşeurilor, sunt precizate 

următoarele tehnici de colectare a deşeurilor menajere: 

• Colectare „din uşă în uşă”. Aceasta opţiune propune colectarea deşeurilor din 

locuinţe individuale şi apartamente. Sistemul se bazează fie pe saci de colectare, 

fie pe recipiente de colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (i) confortul 

locatarilor; (ii) dorinţa locuitorilor de a-şi asuma răspunderea depozitării adecvate a 

deşeurilor înainte de colectarea acestora. 
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Principalul dezavantaj este că necesită costuri mai mari decât sistemele bazate pe 

europubele. 

• Europubele de 80, 120 sau 240 litri în vecinatatea locuinţelor. Acesta opţiune 

presupune folosirea pubelelor cu roţi pentru colectarea deşeurilor. Beneficiile 

acestei opţiuni sunt: (i) uzare mică a containerelor; (ii) confort îmbunătăţit pentru 

locuitori. 

• Containere cu roţi de 1100 de litri. Acest sistem permite stocarea unui volum mai 

mare de deşeuri. Utilizarea acestui sistem este des întâlnită în Europa de Est şi 

este preferat de mulţi operatori privaţi. Beneficiile includ rezistenţa containerelor şi 

un confort relativ pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în 

comparaţie cu europubelele. 

• Mini-autogunoiere în apropierea apartamentelor. În acest sistem, mini-

autogunoierele sunt golite în vehiculele de colectare, permiţând stocarea unor 

volume mari de deşeuri. 

• Mini-autogunoiere pentru transfer. În acest sistem, minibasculantele sunt 

încărcate în vehiculele de colectare. Acest sistem este folosit îndeosebi în Europa 

de Est. Sistemul nu favorizează eficienţa şi calitatea serviciilor. 

• Colectarea cu vehicule cu remorcă. Tractoarele cu remorcă sunt o opţiune 

practică pentru zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe străzi nepavate, 

întreţinere şi reparaţii uşoare a vehiculelor. Sistemul este mai costisitor decât 

colectarea cu ajutorul căruţelor trase de cai. Colectarea separată a deşeurilor 

reciclabile (inclusiv deşeuri de ambalaje) se poate realiza individual, prin puncte 

sau centre de colectare. Colectarea individuală se poate realiza fie în amestec, fie 

pe tip de material, cu excepţia hârtiei şi cartonului. 

Modul de colectare a deşeurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate pentru a 

determina soluţia optimă.I RANSFER 

Staţiile de transfer sunt spaţii de depozitare provizorie, special desemnate, în care 

deşeurile sunt colectate şi transferate apoi în alte vehicule, micşorând astfel costul de 

transport şi reducând necesitatea de a construi multe depozite, ceea ce ar fi foarte 

costisitor. În general, staţiile de transfer sunt construite pentru distanţe de peste 60 km şi 

volume anuale de deşeuri de peste 10.000 tone. Pentru a fi justificate din punct de vedere 

economic, staţiile de transfer ar trebui să genereze economii de transport mai mari decât 

costurile de operare. 
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În plus, staţiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de 

deşeuri: 

• deşeuri de ambalaje; 

• deşeuri verzi; 

•  deşeuri voluminoase; 

• DEEE; 

• deşeuri periculoase din gospodării. 

În mod normal, staţiile de transfer au nevoie de : 

• electricitate şi alte utilităţi, protecţie de incendiu; 

• personal de pază care să verifice deşeurile, cântar; 

• echipamente de compactare a deşeurilor sau containere; 

• soluţii pentru apa uzată; 

• zone de încărcare şi descărcare uşor de folosit şi de operat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 19 Staţii de transfer – exemple 

Staţiile de transfer contribuie la o colectare mai eficientă a deşeurilor şi reduc costurile 

totale de transport al deşeurilor, emisiile în aer, consumul de energie, traficul rutier şi 

uzura rutelor de transport. 

Aceste lucruri conduc la economisirea de resurse financiare ale comunităţii şi la scăderea 

costurilor pentru serviciile de management al deşeurilor. 
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Decizia privind stabilirea unei staţii de transfer trebuie să ţină seama de mai multe 

criterii, printre care: 

• tipul vehiculelor care realizează colectarea deşeurilor; 

• starea drumurilor din zona arondată staţiei de transfer; 

• cantitatea de deşeuri produsă în zona arondată staţiei de transfer; 

• distanţa faţă de depozitul de deşeuri. 

 

Staţiile de transfer permit: 

• centralizarea masei de deşeuri către depozitele de deşeuri şi ca urmare reducerea 

costurilor de transport; 

• reducerea incovenientelor datorate transportului prin diminuarea traficului 

(reducerea numărului de curse pentru transportul deşeurilor la depozitul de 

deşeuri); 

• reducerea consumului de carburant şi a costurilor de mentenanţă a 

autogunoierelor; 

• reducerea uzurii infrastructurii rutiere; 

• utilizarea raţională a echipamentelor şi a personalului; 

• posibilitatea dezvoltarii de soluţii privind transportul (rutier, feroviar) pentru întregul 

• traseu sau doar pentru o parte – de la staţia de transfer la depozitul de deşeuri. 

Facilitarea colectării deşeurilor are ca şi alternativă propusă zonarea judeţului în 

funcţie de staţiile de transfer (Tudor Vladimirescu, Pechea, Măstăcani, Târgu Bujor, 

Valea Mărului, Ţepu, Bereşti) propuse în cadrul PJGD  şi arondarea comunelor la 

cele două depozite ecologice (Galaţi şi Tecuci) la care sunt propuse a fi asociate 

staţii de sortare implică următoarele posibile efecte negative asupra mediului: 

• organizarea traficului de transport al deşeurilor: creşte numărul de 

autovehicule necesar, deoarece volumul posibil de transportat la o cursă 

creşte; 

• evacuarea de ape uzate: staţiile de transfer trebuie igienizate; 

• poluare sonoră: funcţionarea utilajelor de transport şi a celor specifice staţiilor 

de transfer (compactoare) generează zgomote ; 

• apariţia mirosurilor neplăcute; 

• poluarea aerului cu pulberi in suspensie, praf, alergeni, formarea de monoxid 

de carbon şi ozon (troposferic);   

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 31- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

• formarea de locuri propice pentru dezvoltarea bacteriilor patogene în 

special în zonele mai puţin supravegheate; 

• riscul creat de deşeurile periculoase din deşeurile menajere; 

• scurgerile de uleiuri, ulei hidraulic şi alte asemenea din mijloacele de 

transport specifice pentru deşeuri. 

 

Sortarea deşeurilor de ambalaje în vederea reciclării 

Scopul unei instalaţii de sortare este separarea din amestecuri de deşeuri 

municipale şi din comerţ a fracţiilor valorificabile material. Principalele materiale sortate 

sunt: hârtia, plasticul, sticla, lemnul şi metalele. Instalaţiile de sortare a deşeurilor de 

ambalaje colectate în amestec (plastic, sticlă, metale) sunt instalaţii mai complexe din 

punct de vedere constructiv decât instalaţiile de sortare a hârtiei. 

În urma procesului de sortare rezultă: 

• deşeuri care sunt valorificate material - 60 %; 

• deşeuri care sunt valorificate energetic - 15 %; 

• parte din resturile de sortare, materialele deranjante şi cele cu conţinut de poluanţi, 

care trebuie eliminate - 25 %. 

TEHNICI DE TRATARE A DESEURILOR BIODEGRADABILE 
Compostarea centralizată 

Deşeurile biodegradabile sunt compostate cu obiectivul returnării deşeului în cadrul 

ciclului de productie vegetală ca fertilizant sau ameliorator de sol. Varietatea tehnicilor de 

compostare este foarte mare, iar compostarea poate fi efectuata în gradini private sau în 

statii centralizate foarte tehnologizate. Controlul procesului de compostare se bazează pe 

omogenizarea şi amestecarea deşeurilor urmată de aerare şi adeseori de irigare. Acest 

lucru conduce la obţinerea unui material stabilizat de culoare închisă, bogat în substanţe 

humice şi fertilizanţi. Soluţiile centralizate sunt exemplificate prin compostarea cu preţ 

scăzut fără aerare forţată şi prin cea mai avansată tehnologic, cu aerare forţată şi 

controlul temperaturii. Staţiile de compostare centralizată sunt capabile de tratarea a mai 

mult de 100.000 tone pe an de deseuri biodegradabile, dar dimensiunea tipică a unei staţii 

de compostare este de 10.000 pâna la 30.000 tone pe an. Deşeurile biodegradabile 

trebuie separate înainte de compostare: numai deşeuri alimentare, din grădini, fragmente 

de lemn şi într-o anumită măsură hârtie, sunt convenabile pentru producerea unui 

compost de calitare bună. 
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Staţiile de compostare includ unele/toate unităţile tehnice următoare: deschiderea 

pungilor, separatoare magnetice sau/şi balistice, grătare (site), tocătoare, echipament de 

amestecare şi omogenizare, echipament de întoarcere, sisteme de irigare, sisteme de 

aerare, sisteme de uscare, filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control şi 

direcţionare. 

Procesul de compostare apare în momentul în care deşeurile biodegradabile sunt 

stivuite cu o structură ce permite difuzia oxigenului şi cu un conţinut de substanţă uscată 

ce favorizează creşterea microbiană. Temperatura biomasei creşte datorită activităţii 

microbiene şi proprietăţilor izolatoare a materialului stivuit. Temperatura atinge, de cele 

mai multe ori, 65-75°C în câteva zile şi apoi descreşte încet. Această temperatură înaltă 

ajută la eliminarea elementelor patogene şi a seminţelor de buruieni. 

Avantaje: 

• Tehnologie simplă, durabilă şi ieftină (cu excepţia compostării în container); 

• Aproximativ 40-50% din masa (greutate) este recuperată pentru dezvoltarea 

plantelor; 

• Recuperare maximă a fertilizanţilor cerută de sistemele agricole de intrare mică 

(adică P, K, Mg şi microfertilizanţi). Efect de amendare ale compostului; 

• Producerea de substanţe humice, microorganisme benefice şi azot care se 

eliberarează încet, necesare în cazul grădinaritului de peisaj şi a horticulturii; 

• Elimină seminţele şi agenţii patogeni din deşeu; 

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 33- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

• Posibilităţi bune de control a procesului (cu excepţia celor mai multe instalaţii fără 

aerare forţată); 

• Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de exemplu cabina presurizată echipată cu 

filtre). 

Dezavantaje: 

• Necesită o foarte bună separare la sursă a deşeurilor municipale biodegradabile, 

inclusiv informarea continuă a generatorilor de deşeuri; 

• Trebuie dezvoltată şi întreţinută o piaţă a compostului; 

• Emisii periodice a componentelor mirositoare, în special când se tratează deşeuri 

municipale biodegradabile; pierdere de 20-40% a azotului, ca amoniu, pierdere de 

40-60% a carbonului ca dioxid de carbon; 

• Potenţiale probleme legate de vectori de propagare (pescăruşi, şobolani, muşte) 

când se tratează deşeuri municipale biodegradabile; 

• Este necesar personal instruit când se tratează deşeuri municipale biodegradabile. 

 

Compostarea individuală 

Se poate face în modul cel mai simplu, fără costuri importante, la scară mică în 

curtea proprie, cât mai departe de zona locuită (aşa numitul back-yard composting). În 

acest caz vor fi compostate în special deşeurile verzi din gradină, livadă şi deşeuri 

biodegradabile din bucătărie (coji de cartofi, frunze de varză, resturi de fructe şi legume, 

etc.). În cazul curtilor mari (>5000 mp) se poate face compost din deşeurile menţionate 

mai sus la care se poate adăuga şi dejecţii solide de la animale (cai, vaci, oi, păsări, etc.). 

În toate cazurile vor fi evitate carnea, oasele, care emană un miros fetid şi în plus atrag 

şobolani şi alte rozătoare. În figura de mai jos sunt prezentate câteva amenajari foarte 

simple ce pot fi utilizate pentru obţinerea compostului în curtea proprie. 
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Nu se recomandă compostarea deşeurilor verzi împreună cu cele de la animale în cazul 

curţilor mici şi foarte mici, datorită mirosurilor neplăcute. 

Pe acelaşi principiu deşeurile verzi (frunze, crăci) provenite din parcuri mari sau din 

grădini botanice pot fi compostate chiar pe locaţia respectivă, în una două boxe deschise, 

situate într-o parte mai ferită de accesul publicului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostul astfel obţinut are o calitate superioară şi costuri foarte mici. 

O compostare aerobă simplă şi cu costuri relativ mici se poate face lânga depozitul 

de deşeuri, în câmp deschis. Se obţine o calitate slabă a materialului organic stabilizat, 

precum şi emisii importante de gaze cu efect de seră, dar se pot atinge ţintele de 

reducere a deşeurilor biodegradabile. Compostul de slabă calitate provenit din 

compostarea deşeurilor colectate în amestec va putea fi utilizat doar pe depozit pentru 
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nivelarea straturilor sau la închiderea unor depozite. Nu poate fi utilizat în agricultura 

datorită impurificării cu plastice, cioburi de sticlă, ceramică, etc. 

 
Utilaj special pentru umezire şi întoarcere a compostului. Sistem de aerare a 

compostului 

Din procesul de compostare rezultă compostul, produs ce contribuie la 

îmbunătăţirea structurii solului. Locuitorii din zona rurală pot fi încurajaţi să-şi composteze 

deşeurile organice proprii local. 

Fermentare anaerobă 

Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile ce va ajunge la depozitul de deşeuri 

se poate face însă şi prin fermentare anaerobă, în tancuri închise cu producere de biogaz. 

Tehnologia implicată în acest caz este însă mai sofisticată, necesita o calificare 

înaltă a personalului de operare şi întreţinere, o anumită calitate şi compoziţie specifice a 

deşeurilor utilizate, dar şi costuri mai mari decât o compostare aerobă de nivel tehnic 

ridicat. În plus la capacităţi mici costurile de investiţie sunt de două sau chiar de peste trei 

ori mai mari decât la capacităţi mari; astfel o capacitate de 5.000 tone/an poate avea un 

cost de investiţie cuprins între 450-950 Euro/tonă, iar o capacitate de peste 50.000 

tone/an poate ajunge la un cost de investiţie de 180-250 Euro/tonă. 

În toate cazurile trebuie avută în vedere o foarte bună dimensionare şi în funcţie de 

compoziţia materiei prime disponibile, dar şi în functie de fluxul de aprovizionare cu 

materia primă necesară. 

Fermentarea anaerobă este metoda de tratare biologică care poate fi folosită pentru 

a recupera atât elementele fertilizante cât şi energia conţinută în deşeurile municipale 

biodegradabile. În plus, reziduurile solide generate în timpul procesului sunt stabilizate. 

Procesul generează gaze cu un conţinut mare de metan (55-70%), o fracţie lichidă cu un 

conţinut mare de fertilizanţi (nu în toate cazurile) şi o fracţie fibroasă. 
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Deşeurile pot fi separate în fracţii lichide şi fibroase înainte de fermentare, fracţia 

lichidă fiind îndreptată către un filtru anaerobic cu o perioadă de retenţie mai scurtă decât 

cea necesară pentru tratarea deşeului brut. Separarea poate fi executată după 

fermentarea deşeurilor brute astfel încât fracţia fibroasă să poată fi recuperată pentru 

folosire, de exemplu ca un ameliorator de sol. Fracţia fibroasă tinde să fie mică în volum, 

dar bogată în fosfor, care este o resursă valoroasă şi insuficienţă la nivel global. 

Fermentarea separată, metoda uscată 

În fermentarea separată, metoda uscată, deşeurile organice sunt mai întâi mărunţite 

într-un tocător pentru a reduce dimensiunile particulelor. Deşeul este apoi sitat şi 

amestecat cu apa înainte de a fi introdus în tancurile de fermentare (conţinut de substanţa 

uscată de 35%). 

Procesul de fermentare este condus la o temperatura de 25-55°C rezultând în 

producerea de biogaz şi biomasă. Gazul este purificat şi folosit la un motor cu gaz. 

Biomasa este deshidratată şi, deci, separată în 40% apă şi 60% fibre şi reziduuri (având 

60% substanţă uscată). Fracţia de refuz este eliminată, de exemplu trimisă la depozitare. 

Apa uzată care se produce în timpul procesului este reciclată în tancul de amestec înainte 

de tancul de fermentare. 

Fermentarea separată, metoda umedă 

În fermentarea separată, metoda umedă, deşeurile organice sunt încărcate într-un 

tanc unde sunt transformate într-o pastă (12% substanţă uscată). Pasta este mai întâi 

supusă unui proces de igienizare (70°C, pH 10) înainte de a fi deshidratată. Pasta 

deshidratată este apoi hidrolizată la 40°C înainte de a fi deshidratată din nou. 

Lichidul rezultat în treapta secundară de deshidratate este direcţionat către un filtru 

biologic unde are loc fermentarea, rezultând biogaz şi apa uzată. Această apă este 

reutilizată pentru formarea pastei sau poate fi utilizată, de exemplu, ca fertilizant lichid.  

Fracţia fibroasă din treaptă secundară de deshidratare este separată în compost şi 

fracţii de refuz care vor fi eliminate, de exemplu, la depozit. Compostul necesită, de 

obicei, o procesare ulterioară, înainte de a fi vândut. Biogazul este purificat şi utilizat într-

un motor, rezultând electricitate, căldura şi gaze de ardere. O parte din căldura poate fi 

utilizată pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare şi de filtrare 

biologică. 

În acest proces, o tonă de deşeu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 340 kg 

de lichid, 300 kg de compost şi 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). Potrivit 

analizelor, 10-30% din continutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot şi K-tot) ramâne în compost co-
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fermentarea, metoda umedă în co-fermentare, metoda umeda, deseul organic este 

maruntit si sitat înainte de tratare. 

Deşeul mărunţit este apoi amestecat fie cu namol de la staţia de epurare, fie cu 

gunoi de grajd de la ferme, la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecată este supusă întâi 

unui proces de igienizare (70°C) înainte de a trece la faza de fermentare, care este 

efectuată la o temperature de 35-55°C. Procesul generează biogaz şi o biomasă lichidă, 

ce este stocată înainte de a fi folosită ca un fertilizant lichid pentru sol. Biogazul este 

purificat şi utilizat într-un motor rezultând electricitate, căldura şi gaze de ardere. O parte 

din căldură se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de 

igienizare şi de fermentare. 

O tonă de deşeu menajer va genera 160 kg de biogaz (150 Nm3), 640 kg de 

fertilizant lichid, 0 kg de compost şi 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deşeu inert). 

Potrivit analizelor, 70-90% din conţinutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot si K-tot) ramâne în 

fertilizantul lichid. Astfel este posibil a se realiza o foarte mare recuperare şi utilizare a 

elementelor nutritive. Totuşi, trebuie subliniat faptul că fertilizanţii lichizi obtinuţi din nămol 

de la staţiile de epurare orăşeneşti este mult mai dificil de vândut decât fertilizantul lichid 

obţinut din gunoiul de grajd. 

Avantaje: 

• Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanţa organică (azot, 

fosfor şi potasiu) dacă materialul fermentat este înglobat imediat după împraştiere 

pe terenul arabil; 

• Producerea unui fertilizant igienic, fără riscul raspândirii bolilor de plante sau 

animale; 

• După fermentare, azotul este mult mai accesibil plantelor; 

• Reducerea mirosurilor, când este împrăştiat pe terenuri arabile în comparaţie cu 

împrăştierea materialului nefermentat; 

• Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, sub formă de 

electricitate şi căldură; 

• Înlocuirea fertilizanţilor comerciali. 

Dezavantaje: 

• Necesită separarea deşeurilor la sursă; 

• Fracţia fibroasă necesită o compostare adiţională dacă se intenţionează folosirea 

în horticultură sau grădinărit; 
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• Trebuie dezvoltată o piaţă a fertilizanţilor lichizi înainte de stabilirea metodei de 

tratare, în afară de cazul în care lichidul are un conţinut foarte scăzut de elemente 

nutritive şi deci poate fi evacuat în canalizarea publică; 

• Emisiile de metan de la staţie şi metanul nears din gazele de ardere (1-4%) vor 

contribui negativ la efectul de încălzire globală. 

Incinerarea 

• Prin incinerare se reduce cantitatea de deşeuri organice din deşeurile municipale la 

aproximativ 5% din volumul iniţial şi se sterilizează componentele periculoase, 

generând, în acelaşi timp, energie termică care poate fi recuperată sub formă de 

căldură (apă caldă/abur), de electricitate sau o combinaţie a acestora. Procesul de 

incinerare conduce, de asemenea, la generarea de produse reziduale, la fel ca şi la 

generarea de reziduuri din procesul de curăţare a gazelor de ardere, care trebuie 

depozitate la un depozit conform sau într-o mină. În unele cazuri se generează şi 

ape uzate. Nu sunt recuperate elementele nutritive şi substantele organice. 

Avantaje: 

• Proces bine cunoscut, instalat în întreaga lume, cu înalta disponibilitate şi condiţii 

stabile de operare; 

• Se poate obţine o recuperare energetică cu eficienţă înaltă de până la 85%, dacă 

se foloseşte cogenerarea de căldura şi electricitate, sau numai căldură; 

• Toate deşeurile municipale solide, la fel ca şi unele deşeuri industriale, pot fi 

eliminate, nesortate, prin folosirea acestui proces; 

• Volumul deşeurilor se reduce la 5-10%, şi se compune în special din zgura ce 

poate fi reciclată ca material de umplutură în construcţia de drumuri, dacă se 

sortează şi se spală; 

• Zgura şi celelalte materiale reziduale sunt sterile; 

• Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind 

arderea combustibililor fosili. 

Dezavantaje: 

• Investiţii mari; 

• Sistem avansat de curăţare a gazelor de ardere; 

• Generarea de cenuşi zburătoare şi a produselor de la curăţarea gazelor de ardere, 

care trebuie eliminate prin depozitare la un depozit conform (cantitati de 

aproximativ 2-5% din greutatea deseului de intrare); 
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• Generarea NOx şi a altor gaze şi particule. 

 
Tratarea mecano-biologică 

Alături de incinerarea deşeurilor, tratarea mecano-biologică reprezintă o tehnică 

importantă în gestionarea deşeurilor municipale. 

Tratarea mecano-biologică poate avea nivele tehnologice diferite; se poate aplica o 

sortare mecanică combinată cu una manuală sau se pot introduce diferite sisteme şi 

instalaţii de sortare avansată de la sortarea sticlelor pe culori, a sticlelor de plastic pe 

culori şi pe tipuri de plastic: PVC, PPE, PET, etc, pâna la sortarea aluminiului, a 

feroaselor, neferoaselor, a plasticelor şi compozitelor uşoare, etc. Evident ca un sistem cu 

o tehnologie avansată va creşte costurile în mod semnificativ. Materialele combustibile de 

la TMB şi care nu au calitatea necesară reciclării pot fi mărunţite obţinându-se combustibil 

alternativ. 

În instalaţiile de tratare mecano-biologică sunt tratate deşeurile municipale colectate 

în amestec printr-o combinaţie de procese mecanice şi biologice. În procesul de tratare 

mecano-biologică sunt separate mecanic deşeurile valorificabile material şi energetic, iar 

în final, restul de deşeuri sunt inertizate biologic. Deşeurile inertizate biologic, care 

reprezintă circa 40 % din cantitatea totală introdusă în proces, nu are o calitate suficientă 

pentru a fi utilizat în agricultură sau horticultură, dar poate fi utilizat la închiderea 

depozitelor de deşeuri. 
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Figura nr. 20 Schema simplificată a unei instalaţii de tratare mecano-biologică 

 

Pe lânga variantele tehnologice prezentate mai sus pot fi implementate şi alte 

variante tehnologice care au fost experimentate cu succes în Statele Membre ale Uniunii 

Europene. 

În toate cazurile trebuie avută în vedere o dimensionare corectă a instalaţiilor în 

raport cu cantitatea de deşeuri colectată şi căutat un optim din punctul de vedere al 

efortului investiţional şi de operare posibil, precum şi din punctul de vedere al asigurării 

pieţei de desfacere a materialelor rezultate. 

Alternativa evaluată în Raportul de mediu ca fiind cea mai fezabilă prevede o 

extindere a infrastructurii pentru sortarea, compostarea şi depozitarea deşeurilor.  

Această expansiune a infrastructurii de mediu necesită măsuri pentru 

reducerea riscurilor potenţiale şi a accidentelor de mediu, care pot apărea prin 

construcţia şi/sau operarea acestora. Impactul potenţial asupra mediului rezultat ca 

urmare a dezvoltării infrastructurii va fi detaliat în lucrările de evaluare a potenţialelor 

riscuri de mediu particularizat pentru fiecare instalaţie în parte.  

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 41- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

Aceasta implică luarea de măsuri în: 

q  faza iniţială de planificare, procesare şi pregătire a strategiei judeţene; 

q  faza de evaluare şi planificare a aplicaţiilor pentru noile amplasamente; 

q  faza de construcţie; 

q  faza operaţională a instalaţiei. 

În acest context se recomandă colocaţia unor instalaţii, fără a pierde din vedere 

următoarele aspecte: caracteristicile locale, tipul de instalaţie, iar în unele cazuri 

chiar nevoia de evitare a anumitor elemente. Spre exemplu poate fi analizată 

oportunitatea ca o instalaţie de sortare - transfer şi depozitul zonal să fie amplasate 

în aceeaşi locaţie. 

În ceea ce priveşte amplasarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor se 

recomandă evitarea poziţionării diverselor instalaţii propuse în zonele protejate sau 

cu impact peisagistic şi/sau ambiental important. 

Ar trebui să fie evitate distanţele prea mari, deoarece există efecte negative 

potenţiale care ar putea fi generate de trafic. 

Trebuie să existe oportunitatea de a amplasa instalaţiile cât mai aproape de 

locul de generare. Exemplu: staţii de compost comunale sau săteşti pentru gunoiul 

de grajd, paiele şi cocenii generate în gospodariile individuale. 

Locaţiile pentru noile instalaţii trebuie să ţină cont de distanţele recomandate 

faţă de zonele rezidenţiale. 

Este recomandabil ca terenurile neproductive să fie preferate pentru amplasarea 

instalaţiilor. 

 

8 Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea 

efectelor semnificative ale implementării PJGD 

Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor necesită stabilirea 

unei serii de măsuri (plan de acţiune). Fiecare dintre obiectivele subsidiare stabilite în plan 

trebuie susţinute de una sau mai multe măsuri specifice de implementare. 

Dat fiind sistemul de reglementari în vigoare privind gestiunea deşeurilor în România, 

există două categorii de obiective şi ţinte: 

Ø Pentru unele dintre acestea sunt definiţi foarte clar şi precis indicatori specifici, ţinte 

de atins şi termene (de ex: închiderea depozitelor de deşeuri neconforme, 
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valorificarea/reciclarea deşeurilor de ambalaje, valorificarea/recuperarea 

materialelor de la vehiculele scoase din uz, etc.); 

Ø Pentru cea de-a doua categorie, nu există nici un tip de indice, obiectivele având 

un caracter general, abordând domenii precum cel instituţional ori cel al resurselor 

umane, financiar sau tehnologic etc. 

Pornind de la această situaţie, formularea măsurilor de implementare trebuie să se 

realizeze în două moduri: 

Ø în primul caz măsurile de implementare vor privi direct necesitatea atingerii ţintelor 

cel mai târziu la termenul prevăzut de legislaţie; 

Ø în cel de-al doilea caz măsurile de implementare trebuie alese dintre cele mai 

potrivite măsuri astfel încât să conducă la atingerea fiecărui sub-obiectiv. 

Programul de monitorizare presupune stabilirea unui set de indicatori pe baza 

cărora să se evalueze stadiul implementarii unui plan sau program, precum şi a modului 

in care acesta a fost implementat. În acest sens, se poate verifica dacă efectele 

previzionate în cadrul evaluarii preliminare sunt aceleaşi cu cele obţinute ca urmare a 

implementării planului sau nu. 

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită 

măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Aceşti indicatori trebuie să fie 

astfel stabiliţi încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea 

planului. 

Amploarea aspectelor pe care le vizează PJGD a condus la stabilirea unor 

indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protecţia 

factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităţii factorilor de mediu. 

Raportul de mediu propune monitorizarea implementării PJGD prin urmărirea 

realizării indicatorilor proiectaţi. Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor pentru judeţul Galaţi se va face prin urmărirea indicatorilor propuşi. 

Datele necesare monitorizării sistemului vor fi colectate de către autorităţile locale de 

protecţia mediului. Obiectivul principal este de a construi baze de date solide care să 

constituie punctul de plecare pentru propunerile de modificare şi revizuire ulterioare. 

Efectele datorate implementării diferitelor proiecte trebuie monitorizate atent pentru a se 

elimina soluţiile neadecvate şi pentru a introduce metode eficiente pentru atingerea 

obiectivelor propuse. 

Monitorizarea implementarii PJGD înseamnă: 

q  definirea criteriilor de monitorizare, a indicatorilor şi frecvenţei de control; 
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q  compararea obiectivelor şi ţintelor stabilite în PJGD cu rezultatele obţinute; 

q  identificarea cauzelor întârzierilor sau problemelor apărute în faza de 

implementare; 

q  elaborarea unui raport de verificare privind PJGD; 

q  publicarea rezultatelor; 

Tehnicile potrivite de monitorizare, însoţite de feedback-ul adecvat pot influenţa 

planurile viitoare şi îndeplinirea eficientă a ţintelor. Tehnicile neadecvate de monitorizare 

vor conduce la o direcţionare greşită a investiţiilor şi la creşterea costurilor pentru 

gestionarea deşeurilor, la toate nivelele.  

Trebuie ţinut cont de costurile cu evaluarea fiecărui indicator, astfel încât frecvenţa de 

monitorizare să fie optimă atât din punct de vedere economic cât şi statistic. Consultantul 

pentru elaborarea Raportului de mediu nu poate determina fezabilitatea şi costurile 

necesare urmăririi indicatorilor, poate sugera însă unele priorităţi, cum ar fi: 

q îmbunătăţirea indicatorilor actuali, ceea ce ar trebui să fie mai puţin costisitor decât 

dezvoltarea unor noi indicatori. Trebuie ţinut cont însă de relevanţa acestora pentru 

implementarea PJGD. 

q generarea de indicatori din surse de date deja existente dar din care nu s-au 

constituit baze de date (exemplu: emisii de gaze cu efect de seră care pot fi 

obţinute din BM2 pentru fiecare instalaţie operaţională), indicatori care depind de 

implementarea unor noi metode de colectare a datelor. 

Programul de monitorizare trebuie să includă următoarele: 

q monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor din PJGD; 

q evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor şi ţintelor 

cuantificabile din Plan; 

q identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficientelor din calea implementării Planului; 

q recomandare de acţiuni pentru îmbunătăţirea implementării Planului; 

q publicarea Raportului anual de monitorizare al Planului; 

q publicarea, dacă este necesar, a unor studii speciale; 

q stabilirea unor proceduri corespunzătoare de monitorizare, împreună cu sisteme 

adecvate de feedback la nivel regional şi naţional, vor influenţa planificarea viitoare 

şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor. 

În continuare sunt prezentate propunerile privind indicatorii de monitorizare a 

efectelor implementării PJGD Galaţi asupra mediului. Aceste propuneri au fost făcute 

ţinându-se cont de obiectivele subsidiare, ţintele şi măsurile de implementare 
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aferente acestora prezentate în cadrul Planului elaborat şi dezbătut în cadrul 

grupurilor de lucru corelate cu propunerile prezentate în Raportul de monitorizare 

aferent PRGD Regiunea 2Sud - Est. 

 

Obiectiv de mediu relevant Indicatori 
Obiectiv general privind poluarea mediului înconjurător 

Reducerea cantităţii de deşeuri care 
este generată şi îmbunătăţirea 

gradului de reciclare sau reutilizare 

Cantităţi totale generate de deşeuri municipale 
(tone/an), (colectate + necolectate) 
Cantităţi totale generate de deşeuri menajere 
(tone/an), (colectate + necolectate) 
Cantitatea totală de deşeuri menajere generată pe 
locuitor (kg/loc/an) 
Cantităţi totale generate de deşeuri asimilabile din 
comerţ, instituţii şi industrie (tone/an) 
Deşeuri colectate selectiv (tone/an) 
Deşeuri reciclate (tone/an) 
Indicator de colectare separată a deşeurilor 
biodegradabile de la populaţie (cantitatea de deşeuri 
biodegradabile colectate separat de la populatie) 
Cantitatea totală de deşeuri voluminoase colectată  
Cantitatea totală de deşeuri din parcuri şi grădini 
colectată 
Cantitatea totală de deşeuri din pieţe colectată 
Cantitatea totală de deşeuri stradale colectată 
Aria de acoperire cu servicii de salubrizare – 
pondere număr de locuitori, suprafaţa 
Rata de conectare a populaţiei la serviciile sanitare 
(urbane şi rurale, %) 
Raportul dintre cantitatea anuală de deşeuri 
colectate (anul curent) şi cea aferentă anului 2007 
(t/an) 
Exprimă cantitatea de deşeuri ce nu mai este 
depozitată neconform sau eliberata direct în mediu 
Capacitatea totală a instalaţiilor de reciclare a 
deşeurilor de metale 
Capacitatea totală a instalaţiilor de reciclare a 
deşeurilor de plastic 
Capacitatea totală a instalaţiilor de reciclare a 
deşeurilor de sticlă 
Capacitatea totală a instalaţiilor de compostare  
Capacitatea totală disponibilă a depozitelor 
conforme 

Apă, aer, sol 

Poluarea apelor subterane şi de 
suprafaţă, aerului, solului şi 

subsolului 

Incidente legate de gestionarea deşeurilor cu efecte 
negative asupra factorilor de mediu – poluări 
accidentale (număr de evenimente) 
Număr (pondere) de amplasamente neautorizate 
Număr (pondere) de amplasamente autorizate care 
au înregistrat depăşiri ale concentraţiillor maxim 
admise 
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Obiectiv de mediu relevant Indicatori 
Obiectiv general privind poluarea mediului înconjurător 

Suprafaţa de teren reabilitată/ecologizată (ha) 
Număr depozite neconforme reabilitate 
Numărul de plangeri datorate exclusiv discomfortului 
olfactiv 

Conştientizarea populaţiei 

Creşterea gradului de conştientizare 
asupra problemelor de mediu 

generate de gestionarea deşeurilor 

Număr de proiecte care implică stimularea 
comportamentului responsabil în privinţa protecţiei 
mediului. (ex. campanii de conştientizare) 
Număr comunicate de presă  
Număr conferinţe de presă 
Număr întâlniri anuale cu administaţia publică locală 
şi cetăţeni 
Număr materiale informative (pliante, broşuri, etc.) 

Managementul durabil al resurselor 
Abordarea măsurilor de reducere şi 
îmbunătăţire a utilizării resurselor 

(selectarea etapelor cât mai de sus 
în ierarhia deşeurilor) 

Co-generare de energie din deşeuri 

 

Responsabilitatea evaluării indicatorilor urmăriţi şi a întocmirii raportului anual 

de monitorizare revine Grupului de monitorizare, ce va fi format (conform PJGD 

Galaţi) din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, Agenţiei Regionale pentru 

Protecţia Mediului Galaţi, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi şi ai Gărzii 

Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi.  

Raportul de monitorizare se va întocmi anual, în primul trimestru al anului. Primul 

raport de monitorizare va fi realizat în anul 2009. Pentru fiecare indicator vor fi 

specificate atât valoarea cât şi tendinţa. 

În stabilirea sistemului de monitorizare s-au avut în vedere următoarele principii, 

reguli şi ipoteze: 

• Efectele asupra mediului generate prin implementarea PJGD Galaţi trebuie să 

fie monitorizate şi înregistrate; 

• Programul de monitorizare propus în raportul de mediu se axează pe 

componente de mediu şi sănătate publică şi pe domeniile care ar putea fi 

influenţate de implementarea PJGD;  

• Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului a fost dezvoltat pe baza 

programului general de monitorizare a implementării PJGD Galaţi.  
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• În vederea simplificării procesului de monitorizare, sistemul şi mecanismele de 

monitorizare a mediului au fost integrate în sistemul general de monitorizare a 

implementării PJGD. Trebuie precizat că, în prezentul raport de mediu sunt 

prezentate numai mecanismele de monitorizare a efectelor asupra mediului, nu 

şi cele de monitorizare a implementării PJGD, asa cum sunt prezentate în 
Planul de implementare (Plan de acţiune); 

• Pentru a nu introduce costuri suplimentare aferente monitorizării s-a optat 

pentru păstrarea mecanismelor de monitorizare existente. Pe baza 

cunoştinţelor existente la momentul elaborării raportului de mediu, s-a 

considerat că mecanismele de monitorizare a mediului înconjurător sunt 

adecvate pentru monitorizarea mediului. 

Recomandări: 

§ Dacă pe parcursul implementării PJGD Galaţi sunt identificate efecte adverse 

semnificative, trebuie întreprinse acţiuni de remediere sau atenuare 

corespunzătoare. 

§ Sistemul de monitorizare propus în prezentul raport de mediu va sta la baza 

monitorizării efectelor semnificative asupra mediului ale implementării PJGD 

Galaţi.  

§ Informaţiile referitoare la starea mediului, disponibile la data elaborării 

prezentului document şi relevante pentru monitorizarea efectelor semnificative 

ale implementării PJGD Galaţi, sunt prezentate în raportul de mediu. În 

eventualitatea schimbărilor semnificative ale sţării mediului în zona analizată - 

Judeţul Galaţi, se recomandă revizuirea programului de monitorizare şi, după 

caz, iniţierea de studii/analize în vederea compleţării lipsurilor de cunoştinţe; 

§ Datele obţinute din monitorizare vor fi utilizate la întocmirea raportului de 

monitorizare a PJGD Galaţi. În acest sens, poate fi necesară şi colectarea 

unor date suplimentare care nu sunt colectate în mod obişnuit şi care, la 

momentul elaborării raportului de mediu, nu au fost identificate ca fiind 

necesare sau relevante; 
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§ Corelarea monitorizării PJGD Galaţi cu monitorizarea proiectelor individuale, 

adică sintetizarea rezultatelor monitorizării de la nivel de proiect pentru a putea 

estima efectele globale ale PJGD asupra obiectivelor de mediu relevante; 

§ Publicarea periodică a rezultatelor monitorizării pe site-ul titularului şi al 

autorităţii competente de protecţia mediului care avizează planul; 

§ Includerea ONG-urilor de mediu în procesul de monitorizare. 
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11 Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei  

 
11.1 Informaţii generale 

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Galaţi  
Proiectant PJGD: EPC Consultanţă de mediu Bucureşti  
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. 

Denumirea proiectului: Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

 

11.2 Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale PJGD, 

precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante. 

11.2.1  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 

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.  
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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 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase. 
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Tabel 11 - 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 10 - 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. 

11.2.2  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. 

11.2.3  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. 

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 53- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

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 12- 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 11 - 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 13 - 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 14 - 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 15 -  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 16 - 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 17-  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 18 - 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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11.3 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 
11.3.1  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). 

 

11.3.2 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 9 - 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 
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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 
sănătatea umană. 

1 

Îmbunătăţirea comportamentului populaţiei 
cu privire la gestionarea corespunzătoare 
a deşeurilor va avea ca efect indirect 
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 

1 
Prin campanii intensive şi periodice de 
conştientizare şi informare a părţilor 
implicate se va îmbunătăţi considerabil 
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cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

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 
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 

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 
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necorespunzătoare a deşeurilor.  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.  

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. 
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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) 
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 

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 
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deşeurilor. 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 
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 1 Reducerea fracţiei biodegradabile din 

deşeurile municipale presupune 

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 64- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

publicului cu privire la efectele nocive 
cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

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 
de suprafaţă, la un nivel care nu 
afectează semnificativ sistemele naturale. 

1 
Reciclarea deşeurilor va avea un efect 
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 

1 
Asigurarea sistemului de colectare 
separtă a deşeurilor în paralel cu staţiile 
de sortare şi în final reciclarea vor 
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cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  

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 
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 

0 Obiectivul propus nu contribuie direct la 
atingerea acestui obiectiv de mediu. 
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cauzate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor.  
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. 

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 
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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 
afectează negativ sistemele naturale sau 
sănătatea umană. 

1 

Închiderea depozitelor poluante şi 
promovarea celor conforme prevăzute cu 
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. 

 

mailto:mediu_consulting@mediuconsulting.ro


Raport de Mediu - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Galaţi 
 

 
Str. Alexandu  Ioan  Cuza nr. 19, Galaţi                                     - 68- 
Tel. /Fax: 0236 / 306224; 0236 / 407039; 
mediu_consulting@mediuconsulting.ro 

 
11.3.3 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. 
Figura 10 - 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 

eliminarea corespunzătoare a deşeurilor contribuie în primul rând la diminuarea 

suprafeţelor afectate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi implicit la 

limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă. 

Un element pozitiv de o importanţă deosebită îl reprezintă 

conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale prin reducerea generării 

deşeurilor şi creşterea gradului de colectare şi valorificare a deşeurilor. 

 

11.4 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de 

complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării 

PJGD 

Aşa cum reiese din evaluarea făcută în capitolul 7, cele mai afectate 

componente ale mediului pot fi: apele subterane şi de suprafaţă, aerul, solul şi 

subsolul, biodiversitatea, flora şi fauna, sănătatea umană, peisajul, patrimoniul 

cultural, transportul, turismul, resursele naturale şi populaţia. În acest sens sunt 

menţionate măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers 

asupra mediului în contextul implementării PJGD. 

Factorul de mediu apă de suprafaţă 

• Referitor la închiderea depozitelor neconforme din mediul urban precum şi a 

spaţiilor de depozitare neconforme din mediul rural prevăzute în HG 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor Art.3 (7) „Spaţiile de depozitare din zona rurală 

se reabilitează 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", care face parte integrantă din procedura de încetare a 

activităţii de depozitare.” Proiectele de închidere vor trebui să prevadă 

desfăşurarea lucrărilor cu reducerea la minim a riscului apariţiei unor poluări 
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accidentale. Se vor asigura toate măsurile pentru eliminarea riscurilor privind 

apariţia ulterioară a unor poluări; 

• La amplasarea viitoarelor facilităţi de depozitare temporară şi finală a 

deşeurilor se vor evita zonele cu potenţial ridicat de inundabilitate şi zonele în 

care nivelul apei freatice se găseşte la mică adâncime; 

• Toate facilităţile de colectare a deşeurilor vor fi prevăzute cu platforme 

betonate care să împiedice infiltrarea poluanţilor în sol şi implicit în apele 

subterane; 

• Toate facilităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor vor fi prevăzute cu 

sisteme de impermeabilizare în vederea evitării infiltraţiilor în apele subterane a 

apelor uzate (levigat); 

• Viitoarele depozite de deşeuri vor fi prevăzute cu instalaţii de colectare şi 

epurare a levigatului şi a apelor pluviale din perimetrul depozitelor. Aceste 

facilităţi vor trebui prevăzute cu foraje de monitorizare a calităţii apelor 

subterane. Calitatea apelor de suprafaţă în care se va face evacuarea 

efluentului staţiei de epurare va trebui monitorizată; 

• În cazul evacuării în receptori naturali, limitele maxim admisibile pentru 

indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la ieşirea din 

staţiile de epurare a depozitelor sunt cele prevăzute de normativul NTPA-001 

privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi 

urbane la evacuarea în receptorii naturali; 

• Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor 

respecta zonele cu interdicţii de construire. 

Factorul de mediu aer 

• Limitarea cantităţilor de deşeuri municipale generate şi depozitate; 

• Stoparea arderii necontrolate a deşeurilor; 

• Implementarea colectării selective şi a depozitării controlate, inclusiv 

implementarea sistemelor de colectare şi stocare a biogazului produs în 

depozitele de deşeuri; 

• Respectarea distanţelor de securitate faţă de aşezările umane; 

• Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT-uri), cu potenţial redus de 

poluare, pentru asigurarea respectării cerinţelor privind nivelul emisiilor şi 

calitatea aerului ambiental, precum şi asigurarea unor măsuri tehnologice de 
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reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici rezultaţi (acolo unde este 

cazul); 

• Eficientizarea sistemului de transport al deşeurilor; 

• Utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic; 

• Reducerea emisiilor de praf în aerul atmosferic în diferite etape de gestionare a 

deşeurilor; 

• Existenţa zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie, acolo unde este cazul, în 

jurul facilităţilor de tratare a deşeurilor; 

• Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a 

surselor generatoare de zgomote şi vibraţii, astfel încât să se respecte limitele 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Factorul de mediu sol şi subsol 

• Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate;  

• Valorificarea materialelor reciclabile (va conduce la reducerea cantităţilor de 

deşeuri depozitate); 

• Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care 

să asigure colectarea, transportul, reciclarea, sortarea, tratarea şi eliminarea 

corespunzătoare a deşeurilor; 

• Închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare neconformă şi 

monitorizarea post-închidere; 

• Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor în toate etapele de gestionare 

(colectare, transport, tratare şi depozitare); 

• Promovarea utilizării nămolului provenit de la staţiile de epurare în agricultură, 

cu respectarea legislaţie în vigoare. 

Factorul sănătate umană 

• Respectarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind colectarea, transportul 

şi depozitarea deşeurilor; 

• Colectarea conformă a deşeurilor; 

• Respectarea distanţelor de siguranţă privind facilităţile de gestionare a 

deşeurilor; 

• Controlul emisiilor atmosferice aferente sistemului de gestionare a deşeurilor; 

• Colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii; 

• Stoparea depozitării necontrolate/ilegale a deşeurilor în spaţii neamenajate; 
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• Implementarea şi, acolo unde este cazul, extinderea serviciilor de colectare 

selectivă a deşeurilor; 

• Delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi staţiile de 

epurare; 

• Realizarea de perdele vegetale de protecţie între facilităţile de depozitare a 

deşeurilor şi zonele populate. 

Factorul de mediu peisaj, patrimoniu 

• Stabilirea unui serviciu de salubrizare care să asigure colectarea şi transportul 

deşeurilor în mod corespunzător; 

• Revitalizarea zonelor degradate; 

• Stoparea practicilor de depozitare necontrolată a deşeurilor în spaţii 

neamenajate; 

• Îmbunătăţirea facilităţilor existente pentru colectarea, transportul şi depozitarea 

deşeurilor şi organizarea eficientă a acestora. Adoptarea acestei măsuri va 

contribui la stoparea degradării peisajului din judeţ; 

• Interzicerea amplasării oricăror facilităţi de gestionare a deşeurilor în ariile 

protejate. 

Alţi factori 

• Educarea şi conştientizarea publicului (autorităţile administraţiei publice locale 

şi cetăţeni) cu privire la importanţa gestionării adecvate a deşeurilor;  

• Creşterea gradului de implicare/participare a publicului în programele iniţiate 

de autorităţile responsabile cu gestionarea deşeurilor. 

Referitor la infrastructura de mediu 

Toate măsurile evaluate în Raportul de mediu prevăd o extindere a infrastructurii 

pentru sortarea, compostarea şi depozitarea deşeurilor. Această expansiune a 

infrastructurii de mediu necesită lucrări pentru reducerea riscurilor potenţiale şi a 

accidentelor de mediu, care pot apărea prin construcţia şi/sau operarea lor. 

Aceasta implică luarea de măsuri în:  

• faza iniţială de planificare, procesare şi pregătire a construirii infrastructurii de 

mediu necesară; 

• faza de evaluare şi planificare a aplicaţiilor pentru noile amplasamente; 

• faza de construcţie; 

• faza operaţională a instalaţiei. 
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În acest context se recomandă amplasarea unor instalaţii, fără a pierde din vedere 

următoarele aspecte: caracteristicile locale (geografice, existenţa zonelor naturale şi 

construite protejate, tradiţii locale, tipul de turism practicat, etc), tipul de instalaţie. Spre 

exemplu se recomandă că o unitate de Tratare Mecano - Biologică şi depozitul zonal să fie 

în acelaşi amplasament. 

Amplasarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor  

Se recomandă evitarea amplasării diverselor instalaţii planificate în zonele protejate 

sau cu impact peisagistic şi/sau ambiental important.  

Trebuie să existe oportunitatea de a amplasa instalaţiile cât mai aproape de locul de 

generare. Exemplu: staţii de compost în apropierea unor ferme. 

Locaţiile pentru noile instalaţii trebuie să ţină cont de distanţele recomandate faţă de 

zonele rezidenţiale. Este recomandabil ca terenurile neproductive să fie preferate pentru 

amplasarea instalaţiilor. 

Faza de construcţie a instalaţiilor 

Este necesar să se efectueze controale regulate pentru: 

• a evita impactul zgomotului, prafului, factorilor de stres; 

• a evita emisiile de poluanţi şi alte materiale periculoase depozitate sau utilizate în 

instalaţiile respective; 

• a lua măsuri adecvate pentru optimizarea traficului. 

Faza de operare 

Este necesar să se facă controale regulate pentru: 

• a evita impactul zgomotului, prafului, factorilor de stres; 

• controale operaţionale privind manipularea, depozitarea temporară, pregătirea, 

tratarea şi îndepărtarea materialelor provenite din deşeuri şi a altor resurse 

utilizate în procesele de tratare; 

• necesitatea utilizării de sisteme pentru captarea şi utilizarea biogazului.  
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