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CUVÂNT INAINTE
Asigurarea unui mediu sănătos este esenţială pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din judeţul nostru. De
aceea, construirea unui sistem solid de management de mediu şi contribuţia la o dezvoltare durabilă fac
parte din obiectivele principale ale Consiliului Judeţean Gorj.
Una dintre măsurile luate în această privinţă de către Consiliul Judeţean Gorj, în colaborare cu Agenţie
pentru Protecţia Mediului Gorj, este elaborarea şi implementarea Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor pentru judeţul Gorj.
Deşeurile se produc în prezent în cantităţi uriaşe, au o viaţă foarte lungă şi presupun uneori, sute, sau chiar
mii
de
ani
pentru
a
se
descompune
total,
pentru
reintegrarea
în
natură.
Nimeni nu mai poate ignora faptul că, asemănători unor forme de relief, munţii de deşeuri cresc cu câţiva
metri în fiecare an, transformă peisajele, poluează apa, aerul şi solurile şi reduc în mod semnificativ
resursele de materii prime, acest fapt reprezentând un simbol al unei societăţi ce iroseşte într-un mod
nepermis resursele naturale.
O cantitate mare de deşeuri ar putea fi reciclată şi refolosită dacă sistemele de colectare şi sortare ar fi bine
organizate şi implementate. În consecinţă, materiale precum deşeurile provenite din grădini, sticle, ziare şi
cartoane, textile vechi şi haine, obiecte de aluminiu, chiar şi ambalaje PET ar putea fi colectate, reciclate şi
refolosite, dar din nefericire, apar pierderi iremediabile prin amestecul lor cu alte deşeuri menajere –
terenurile de depozitare fiind umplute foarte repede. Alte deşeuri, cum ar fi cele provenite din construcţii şi
din demolări, deşeuri din grădini, deşeuri electronice, vehicule scoase din uz, deşeuri menajere periculoase,
cauciucuri şi acumulatori uzaţi, nu sunt permise pe terenurile de depozitare, acestea trebuie colectate
separat şi reciclate de către agenţii specializaţi.
Fiind în concordanţă cu cerinţele Strategiei Naţionale, a Planului Naţional şi a Planului Regional de Gestiune
a Deşeurilor, Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru judeţul Gorj abordează, coerent şi efectiv,
problemele privind deşeurile din judeţ.
Planul propune tehnologii moderne, dar şi soluţii simple pentru managementul deşeurilor pe tot teritoriul
judeţului Gorj. Realizarea Planului a fost un proces complex de culegere, analiză şi prelucrare de date, de
consultare a specialiştilor şi instituţiilor implicate în protecţia mediului, de consultare publică şi realizare a
Raportului de Mediu.
Mulţumim cu această ocazie celor care s-au implicat alături de noi la elaborarea Planului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Gorj şi anume, Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului
Craiova, Direcţiei Judeţeane de Statistică Gorj, Autorităţii de Sănatate Publică Gorj, Primăriei Municipiului
Târgu-Jiu, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Gorj şi
Operatorilor particulari de salubritate S.C. Polaris M. Holding SRL şi UEG Mediu SRL.
Implementarea eficientă a Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor solicită un efort comun din
partea tuturor celor implicaţi, primăriilor, oraşelor, comunelor din judeţ, serviciilor deconcentrate ale
statului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi, nu în ultimul rând, din partea populaţiei
şi a conducerii companiilor comerciale şi fermelor din judeţ.

Preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj
ION CĂLINOIU

Director Executiv al Agentiei pentru
Protecţia Mediului Gorj
GEORGHE FOMETESCU
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1. INTRODUCERE
1.1

Planificarea în gestiunea deşeurilor

Complexitatea în creştere a problematicii (de mediu, tehnologie, finanţare) din sectorul de
gestiune a deşeurilor corelate cu standardele tot mai stricte impuse de Directivele Uniunii
Europene din acest domeniu au determinat o serie largă de condiţii referitoare la soluţiile
adecvate de colectare, transport şi tratare a deşeurilor municipale. Astfel, necesitatea
construcţiei şi operării unor instalaţii/ infrastructuri de scară mare pentru tratarea deşeurilor,
combinată cu tendinţa reglementărilor Uniunii transpuse în ţările membre, de a defini
obiective şi ţinte specifice pentru anumite tipuri/ fluxuri de deşeuri, a condus logic la
cooperarea mai strânsă între diferite entităţi, la nivel inter-municipal, judeţean şi regional –
autorităţi publice locale, administraţia de mediu, operatori privaţi şi investitori pentru
identificarea şi realizarea unor astfel de soluţii gestionare durabilă a deşeurilor.

Planurile de gestiune a deşeurilor joacă un rol important în direcţia gestiunii durabile a
deşeurilor, scopul lor principal fiind acela de a determina din punct de vedere cantitativ şi
calitativ fluxurile principale de deşeuri şi opţiunile pentru tratarea acestora. In mod particular,
cadrul oferit de aceste planuri asigură:


Conformarea cu obiectivele de politici şi ţintele în sectorul de gestionare a deşeurilor;
planurile de gestionare a deşeurilor, atât cele naţionale cât şi cele regionale, judeţene sau
chiar locale, sunt instrumente importante pentru implementarea politicilor naţionale din
domeniu, care, la rândul lor sunt aliniate celor europene;



Concordanţa dintre capacităţile şi tehnologia soluţiilor proiectate pentru gestiunea deşeurilor
şi caracteristicile principalelor fluxuri de deşeuri care trebuie gestionate – atât deşeurile cât şi
capacităţile de tratare trebuie foarte bine estimate în cuprinsul planurilor respective;



Evidenţierea cerinţelor economico-financiare, prin faptul că planurile de gestiune a deşeurilor
„deschid perspectiva” către estimarea costurilor necesare, atât în ceea ce priveşte investiţiile
cât şi costurile de operare aferente colectării, transportului şi tratării deşeurilor.

Astfel, planurile de gestiunea deşeurilor ajută la evitarea dublării ne-necesare a eforturilor şi a
coordonării modului de alocare a fondurilor, în condiţiile în care succesul implementării lor
depinde de numeroşi actori instituţionali / participanţi.
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Prevenirea generării deşeurilor, ca un element strategic în politica europeană din domeniul
gestionării deşeurilor, devine din ce în ce mai importantă. La nivelul statelor membre UE a
devenit evident faptul că volumul de deşeuri creşte într-un ritm mai alert decât progresul
economic – aceste tendinţe se conturează şi pentru România. Din moment ce unul din
principalele obiective ale UE constă în asigurarea unei creşteri economice şi a calităţii vieţii în
general, este imperativ necesar ca relaţia dintre cele două fenomene – creştere economică şi
generarea deşeurilor să fie decuplată.
Astfel, la baza elaborării PJGD Gorj stă înţelegerea importanţei iniţiativelor de prevenire a
generării deşeurilor adresate atât sectorului industrial cât şi comunităţilor locale şi
consumatorilor individuali.
Echipa de consultanţi care au elaborat această versiune a Planului Judeţean de Gestionare
a Deşeurilor pentru Gorj au avut în vedere:


structurarea cât mai clară a acestuia, care să pună accent pe 3 elemente cheie: (a)
partea introductivă, în care pot fi incluse o trecere în revistă a generală a
problematicii deşeurilor în contextul mai larg socio-economic, b) partea privind
definirea situaţiei curente în sectorul de deşeuri (în special estimarea fluxurilor,
tipurilor şi cantităţilor generate în prezent, explicarea soluţiilor folosite pentru
colectarea şi tratarea acestor fluxuri), c) planificarea propriu-zisă, ce însumează
ipotezele de la care se pleacă, stabilirea obiectivelor pentru: fluxuri, surse şi opţiuni
de gestionare a deşeurilor, măsuri propuse pentru atingerea obiectivelor.



Alinierea la prevederile legale specifice - Ordinul MMDD nr. 951/2007 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare
a deșeurilor.

In concluzie, elaborarea PJGD Gorj constituie un proces de planificare la nivel strategic,
având o importanţă deosebită pentru atingerea unei dezvoltări durabile la nivelul judeţului.

1.2

Principiile Uniunii Europene privind gestionarea deşeurilor

O serie de principii au marcat evoluţia istorică a politicilor UE privind domeniul gestionării
deşeurilor – la început a fost acordată prioritate aspectelor legate de infrastructură, apoi sau adăugat cele privind sănătatea umană şi calitatea mediului, ulteori acestea fiind integrate
cu preocuparea pentru conservarea resurselor şi, în cele din urmă, a naturii.
Principiile relevante pentru procesul de planificare, se regăsesc stipulate în Directiva Cadru
pentru Deşeuri 2006/12/CEE, ele putând fi rezumate după cum urmează:


Principiul prevenirii - generarea deşeurilor trebuie minimizata şi chiar evitată acolo
unde este posibil, astfel putând fi asigurată conservarea resurselor;



Asigurarea reducerii impacturilor generate de deşeuri asupra sănătăţii publice şi
mediului, în special prin reducerea eliminării substanţelor periculoase prin diverse fluxuri
de deşeuri, prin principiul precauţiei;
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Asigurarea acoperirii costurilor de către cei care generează deşeurile sau contaminează
mediul conform principiului „poluatorul plateşte” şi desemnarea responsabilităţii
poluatorului.



Asigurea unei infrastructuri adecvate, în conformitate cu principiul proximităţii şi al
auto-gestionării (în eng. Self-sufficiency) – aceasta presupune dezvoltarea unei reţele
adecvate şi integrate de instalaţii de tratare a deşeurilor generate într-o anumită regiune.

Un alt element strategic al UE pentru gestiunea deşeurilor se referă la aşa-numita ierarhie
a metodelor de tratare a deşeurilor care acordă prioritate maximă prevenirii generării
deşeurilor, aceasta fiind urmată de reciclare şi alte tipuri de recuperare, pe ultima poziţie
fiind situată incinerarea şi depozitarea finală.

1.3

Baza legală a Planului Judeţean de Gestiionarea a Deş eurilor
Gorj

Directiva Cadru pentru Deşeuri stabileşte un număr de cerinţe pentru un plan de gestiune a
deşeurilor. In completare, într-un număr de alte Directive UE unele elemente sunt declarate
şi trebuiesc incluse într-un plan. Implicaţiile rezultate din aplicarea legislaţiei europene în
sectorul de gestionare a deşeurilor, sunt discutate cu mai multe detalii în capitolele III – VII
ale planului.
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Cadrul deseurilor
Eliminarea uleiurilor uzate
Instalatii de tratare/
Directiva cadru privind
depozitare
(75/439/EEC)
deşeurile
Incinerarea deşeurilor
Deşeuri din industria
(2006/12/EEC)
dioxidului de titaniu
(2000/76/EC abroga
Directiva privind
Directivele
89/429/EEC &
(78/176/EEC)
deşeurile periculoase
89/369/EEC privind
Nămoluri din epurarea
incinerarea deseurilor
(91/689/EEC)
apelor uzate
municipale şi 94/67/EC
privind Incinerarea
(86/278/EEC)
deseurilor periculoase)
Baterii şi acumulatori
Depozitarea finală
(91/157/EEC)
(99/31/EC)
Ambalaje şi deşeuri din
Prevenirea şi controlul
ambalaje
poluării integrate
Transportul, importul şi
(94/62/EC)
exportul
(96/61/EC)
Eliminarea PCB şi PCT
Supervizarea şi controlul
(acoperă unele operaţii de
transporturilor
(96/59/EC)
recuperare şi depozitare)
transfrontaliere a
Vehicule scoase din uz
deşeurilor
(2000/53/EC)
(Reglementarea 259/93)
Facilităţi portuare de
recepţionare (2000/59/EC)
Deşeuri de echipamente
electrice şi electronice
(2000/95/EC şi 2000/95/EC)
In primul rând, la nivel naţional, Directiva Cadru pentru Deşeuri (Directiva 2006/12/EC)
prevede ca obligaţie pentru statele membre elaborarea unuia sau mai multor planuri
de gestionare a deşeurilor, în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale
relevante.
Elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor constituie o obligaţie
legală la nivel naţional, stipulată de OUG nr. 78/20001 privind regimul deşeurilor.
Astfel, este desemnat Consiliul Judeţean ca si responsabil cu elaborarea Planului
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în colaborare cu APM, sub coordonarea Agenţiei
Regionale pentru Protecţia Mediului, în conformitate cu obiectivele şi elementele din
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor.
Aşa cum se menţiona anterior, Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul
Gorj a fost realizat pe baza Metodologiei pentru elaborarea planurilor judeţene de gestionare
a deşeurilor aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007.
De asemenea, PJGD Gorj a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor următoarelor
documente aprobate prin actele normative respective:
1

aprobată cu modificări şi completată prin Legea nr. 426/2001, ulterior modificată prin OUG nr.
61/2006, care a fost aprobată cu modificări şi completată prin Legea nr. 27/2007
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Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a
Deşeurilor, aprobate prin HG nr. 1470/2004;



Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia,
aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Integrarii
Europene nr 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a
deşeurilor;



Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;



Strategia tematică europeană privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor;



Legislaţia naţională specifică, care transpune şi legislaţia europeană privind gestionarea
deşeurilor.

1.4

Tipurile de deşeuri care fac obiectul planificării

In conformitate cu prevederile OM 951/ 2007, planurile judeţene de gestiune a deşeurilor
trebuie să ia în considerare numai deşeurile nepericuloase şi periculoase din deşeurile
municipale (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care se
adaugă alte o serie de fluxuri speciale: deşeurile din ambalaje, deşeurile din construcţii şi
demolări, nămolurile de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de
echipamente electrice şi electronice. Toate aceste tipuri de deşeuri care fac obiectul
planificării sunt prezentate sub forma tabelului următor:
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Tabel 1:

Tipuri de deşeuri
Cod2

Tip de deşeu
Deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale (deşeuri
menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii) inclusiv
fracţiile colectate separat:

20



fracţii colectate separat (cu exceptia 15 01)

20 01



deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din
cimitire)

20 02



alte deşeuri municipale (deşeuri municipale colectate
amestecat, deşeuri din pieţe, deşeuri stradale, deşeuri
voluminoase etc.)

20 03

Deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale
colectate separat)

15 01

17 01
Deşeuri din construcţii şi demolari

17 02
17 04

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

19 08 05

Vehicule scoase din uz

16 01
20 01 21*

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

1.5

Contextul elaborării PJGD Gorj

In elaborarea PJGD au fost utilizate diferite surse de informaţii, reprezentate de:


Primul Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj, elaborat în anul
2005.



Proiectul de înfrăţire instituţională cu Flandra 2006.



Proiectele aprobate spre finanţare în cadrul Phare CES 2004 şi 2005.



Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 4 Sud-Vest, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului integrării europene nr.
1364/14.12.2006, respectiv nr. 1499/21.12.2006;



Informaţii puse al dispoziţie de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj;



Informaţii puse al dispoziţie de grupul de lucru, format din reprezentanţi ai următoarelor
instituţii: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, Agenţia pentru Protecţia

2

In conformitate cu lista europeană a deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
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Mediului Gorj, operatori de salubritate, primăria municipiului Târgu Jiu, Autoritatea de
Sănătate Publica Gorj
Orizontul de timp al PJGD Gorj este de 9 ani, luând în considerare anul de referinţă
2005, în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr 951/ 2007.
1.6

Limitările existente în elaborarea PJGD Gorj

 Cea mai importantă limitare se referă la indisponibilitatea datelor din măsurători directe,
pentru definirea situaţiei existente în sectorul de gestiune a deşeurilor municipale – în
special privind cantităţile de deşeuri generate (total şi pe fracţii importante), şi a celor
colectate şi tratate – acest fapt se datorează în special lipsei dispozitivelor de cântărire
şi a unor iniţiative de măsurări sistematice în această direcţie.

 Opţiunile care fac obiectul analizei de la capitolul VII Evaluarea alternativelor tehnice,
sunt prezentate doar în linii mari, ca suport pentru decizii strategice, trecând în revistă
soluţiile optime pentru realizarea unui sistem de gestiune a deşeurilor, integrat şi durabil
la nivelul judeţului – analiza tehnică detaliată a fiecărei soluţii şi componente propuse
trebuie făcută la nivelul studiilor de fezabilitate pentru proiectele de construcţie a
infrastructurii recomandate - acestea vor trebui să conţină dimensionări mai precise a
instalaţiilor propuse, caracteristicile tehnice ale acestora, precum şi descrierea
amplasamentelor propuse.

 Planul este de asemenea „limitat” şi la capitolul IX Estimarea costurilor, scopul acestuia
fiind acela de a examina dintr-o perspectivă generală care sunt aspectele cheie legate
de costurile de investiţii şi operare aferente soluţiilor propuse, precum şi estimarea
estimarea consecinţelor social-economice. De aceea, estimarea mai precisă a costurilor
totale pentru măsurile propuse, nu va putea fi realizată decât dupa concretizarea
principalilor parametrii tehnico-financiari la nivelul studiilor de fezabilitate pentru
investiţiile propuse.
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1.7

Aplicarea procedurii de
pentru planuri şi programe

evaluare

strategică

de

mediu

(SEA)

Procedura SEA a fost aplicată în paralel cu elaborarea planului la începutul anului 2008.
Astfel, pentru evaluarea de mediu aferentă Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor,
judeţul Gorj, au fost organizate întâlniri cu instituţii din judeţul Gorj, instituţii interesate de
efectele implementării acestui plan.
Au fost organizate întâlniri ale grupului de lucru, în care au fost prezentate atât starea
actuală in domeniu cât si activităţi propuse în noua schemă de gestionare a deşeurilor. Au
fost, de asemenea, discutate detalii privind abordarea evaluării de mediu şi elaborarea
raportului de mediu.
Etapele de desfasurare a procedurii SEA pentru PJGD Gorj au fost stabilite în cadrul
întâlnirii din data de 27.12.2007, întâlnire care a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Gorj
(responsabil de elaborarea planului) şi la care au participat reprezentanţi ai agenţiei de
mediu, ai primăriei Târgu Jiu şi ai operatorilor de salubritate.
A fost discutată prima variantă de plan şi au fost analizate diferite aspecte privind conţinutul
planului, precum şi diverse documente necesare elaborării variantei revizuite a planului.
Cea de-a doua întâlnire a avut loc în data de 16.01.2008, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
In cadrul acestei întâlniri au fost clarificate elemente legate de stadiul elaborării PJDG Gorj,
alte planuri şi programe (Strategie judeţeană de dezvoltare economică, Studiu de
oportunitate, Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Planul Regional de Gestionare a
Deşeurilor pentru regiunea 4), proiecte aprobate prin programul Phare CES (pentru care
este asigurată finanţarea), precum şi alte propuneri legate de facilităţile de tratare / eliminare
a deşeurilor in judet.
In data de 25.03.2008 a fost organizată o întâlnire a grupului de lucru, întâlnire care a avut
loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj. La această întâlnire a fost prezentat
draftul de PJGD şi stadiul elaborării precum şi structura raportului de mediu. Au participat
reprezentanţi ai: Consiliului Judeţean Gorj (ca şi responsabil de elaborarea planului),
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Gorj, operatorilor de salubritate, primăriei municipiului Târgu Jiu, Autorităţii de Sănătate
Publică Gorj.
Scopul final al evaluării de mediu este de a integra în plan aspectele de mediu şi de a
veghea la respectarea condiţiilor de protecţie a mediului. In urma desfăşurării procedurii
SEA se va emite un aviz de mediu pentru PJGD.
1.8

Impactul asupra comunităţii

Implicarea comunităţilor locale şi a diverselor grupuri de interes în elaborarea şi
implementarea PJGD Gorj constituie un factor important pentru a asigurarea acceptabilităţii
diverselor obiective ale sale – majoritatea dintre acestea vor impune costuri suplimentare şi
schimbări ale practicilor curente pentru o mare parte a societăţii.
Atingerea obiectivelor, obiectivelor specifice şi a ţintelor propuse în cadrul acestui Plan, va
conduce pe termen mediu şi lung la următoarele elemente de impact asupra comunităţii:
a) în general cu privire la gestionarea deşeurilor menajere şi asimilabile din comerţ, industrie
şi instituţii:
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Reducerea şi controlul impactului de mediu generat de funcţionarea depozitelor de
deşeuri neconforme prin închiderea acestora, în paralel cu amenajarea la nivel
judeţean a unui depozit conform cu standardele UE



Optimizarea costurilor de transport prin construirea staţiilor de transfer;



Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural în paralel cu reducerea riscurilor pentru
sănătatea publică şi mediu, generat de depozitarea necontrolată a deşeurilor; ulterior
terenurile afectate în prezent de această problemă vor putea fi redate altor tipuri de
utilizări, iar potenţialul turistic economic al zonelor rurale va creşte.



Infiinţarea unei infrastructuri adecvate pentru gestionarea integrată a deşeurilor va
asigura un nivel corespunzator de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;



Populaţia va înţelege necesitatea implicării active în implementarea noilor practici/
sisteme de infrastructură pentru colectarea, sortarea, valorificarea şi eliminarea
diferitelor categorii de deşeuri; astfel, după o perioadă de inerţie în faţa schimbării se
poate anticipa o propagare a adoptării noilor obiceiuri pe baza modelului constituit de
primele gospodării care adoptă noile practici;



Implicarea activă a operatorilor de salubritate va conduce la ameliorarea
standardelor acestor servicii serviciului de salubrizare prin creşterea responsabilităţii
angajaţilor, dar şi la echilibrarea costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute;



Optimizarea serviciilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor va contribui
la reducerea consumului de resurse.

b) referitor la pre-colectarea diferenţiată a deşeurilor din ambalaje şi a fracţiei
biodegradabile:


Adoptarea unui comportament civilizat de către locuitorii judeţului, în sensul sortării
la sursă pe fracţii separate în containere speciale pentru sticlă/ metale/ plastic/
deşeuri de ambalaje odată cu introducerea containerelor speciale;



Generarea unor noi locuri de muncă prin înfiinţarea centrelor de sortare a deşeurilor
de ambalaje/ fluxuri speciale (DEEE-uri de ex.).



Încurajarea utilizării compostului în agricultură ca urmare a compostarii deşeurilor
vegetale în propria gospodărie în zonele rurale, precum şi pe platformele de
compostare;



Amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată a deşeurilor
voluminoase facilitează eliminarea acestora fără să fie depozitate necontrolat;



Utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării/ reciclării
materialelor provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate.

c) în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări (cărămizi, beton,
tencuieli, ţigle, lemn s.a.m.d.);


vor fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării, rămânând ca fracţiile
nevalorificabile să fie eliminate controlat;



se va întări controlul şi înăspri din punct de vedere legal autorizarea societatilor de
constructii;



se vor aplica tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări;
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In contextul apariţiei/ instituirii de tarife şi cheltuieli suplimentare, populaţia va trebui
să fie conştientizată cu privire la necesitatea noilor practici;

d) în ceea ce priveşte deşeurile menajere periculoase, cele de echipamente electrice şi
electronice şi vehiculele scoase din uz:


Aceste fluxuri vor fi dirijate prin intermediul punctelor de colectare sau al
distribuitorilor, facilitând astfel populaţiei eliminarea acestor tipuri de deşeuri;



Pentru a se putea atinge ţintele de recuperare şi reciclare, agenţii economici vor fi
încurajaţi să investească în instalaţii nepoluante de tratare/ reciclare a deşeurilor
periculoase, a materialelor rezultate de la vehiculele scoase din uz prin
dezmembrare sau al celor provenite de la deşeurile de echipamente electrice şi
electronice, creându-se astfel noi locuri de muncă şi noi surse de materii prime
secundare;



se vor introduce noi taxe sau se vor utiliza alte instrumente economice (de exemplu
sistemul de „buy-back” sau preluarea acestor deşeuri de către distribuitori la
vânzarea unui produs nou din aceeaşi categorie).

e) în privinţa informării, consultării şi implicării publicului în implementarea măsurilor PJGD
în calitate de cetăţeni şi beneficiari ai serviciilor de salubritate:


în conformitate cu prevederile legale referitoare la Evaluarea Impactului de Mediu,
publicul va fi consultat în legătură cu avizarea oricărei instalaţii de gestionare a
deşeurilor;



în perioada imediat următoare este foarte importantă conştientizarea cetăţenilor în
ceea ce priveşte sistemul de colectare selectivă. Planul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor Gorj prevede o serie de activităţi/ campanii pentru asigurarea fluxului activ
şi pasiv de informaţii de la autorităţile responsabile cu înfiinţarea şi gestionarea
infrastructurii de colectare selectivă către publicul larg. Este important ca mesajul
privind necesitatea şi în cele din urmă obligativitatea colectării selective să fie unitar
(pe toate canalele media şi produsele promoţionale selectate) şi adaptat contextului
local, iar informaţiile privind cantităţile colectate selectiv şi reciclate, costurile de
colectare, tratare sau depozitare a deşeurilor şi progresele înregistrate în realizarea
investiţiilor să fie facute publice, în mod regulat prin intermediul mass media şi a
Internetului;
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2. PREZENTAREA SITUAŢIEI CURENTE
2.1

Judeţul Gorj - descriere generală

2.1.1. Scurtă prezentare a geografiei judeţului Gorj
Judeţul Gorj este situat în partea de sud-vest a ţării, în Nordul Olteniei şi este străbătut de
paralela de 45° latitudine nordică, fiind axat pe cursul mijlociu al râului Jiu, care-l străbate de
la nord la sud. Are o suprafaţă de 5.602 km2 (2.4% din teritoriul ţării), învecinându-se la nord
cu judeţul Hunedoara, în nord-vest cu judeţul Caraş-Severin, la sud-est cu judeţul Dolj, la
est cu judeţul Vâlcea iar la sud-vest cu judeţul Mehedinţi.
Din punct de vedere administrativ judeţul Gorj este împărţit în 2 municipii (Târgu Jiu şi
Motru), 7 oraşe (Bumbeşti-Jiu, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Tismana, Ţicleni, Turceni,
Novaci) şi 61 de comune.

Clima este temperat-continentală, cu o mare varietate de nuanţe, ca urmare a
poziţiei geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief.
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Temperatura medie multianuală variază de la +10,8ºC în zona de sud la +10.2ºC la Târgu
Jiu sau +4,5 ºC la altitudinea cea mai ridicată.
În ceea ce priveşte regimul pluviometric, cantitatea medie multianuală de precipitaţii variază
de la 585 mm în S şi 750 mm (Tg. Jiu) la peste 1500 mm în zona cea mai înaltă a Lanţului
Carpatic Meridional.
Direcţia predominantă a vânturilor este dinspre nord pe culmile înalte, iar în zonele
depresionare predomină vânturile dinspre sud şi sud-vest, în general frecvenţa şi
intensitatea lor crescând pe măsură ce ne deplasăm spre nord.
Hidrologia
Reţeaua hidrografică a judeţului Gorj aparţine în majoritate unui singur bazin
colector, Jiul, care adună apele mai multor afluenţi (Sadu, Tismana, Jilţu, Motru, Gilort,
Amaradia etc.), de pe o suprafaţă de peste 10000 km2. Reţeaua hidrografică este
completată de lacuri naturale, de origine glaciară (Câlcescu, Slăveiu , Mija şi Pasărea) şi
lacuri antropice, de acumulare (Complexul hidrotehnic şi energetic Cerna – Motru –
Tismana, acumularea Valea Sadului – Tg. Jiu, Vâja, Clocotiş, Acumularea Vădeni).
Resursele de apă din judeţul Gorj cuprind:
-ape de suprafaţă 349 mil. m3
-ape subterane 15 mil. m3
Resurse naturale si minerale
Teritoriul judeţului Gorj concentrează importante resurse naturale şi minerale.
Cele mai importante substanţe minerale utile sunt legate de formaţiunile sedimentare
(cărbune, ţiţei şi gaze naturale). Zăcămintele de lignit identificate în 17 strate productive,
în formaţiunile pliocenului, sunt exploatate în bazinele Motru, Rovinari, Jilţ şi Berbeşti.
Zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale, cantonate în formaţiunile mio-pliocene cutate,
reprezintă una din principalele bogăţii ale Gorjului. Principalele structuri petrolifere sunt
localizate în perimetrele Hurezani, Ţicleni, Licurici, Bustuchin, Logreşti, Stejari, Căpreni,
Stoina, Cruşeţ, Bâlteni, Vladimir, Bărbăteşti, Turburea.
Subsolul judeţului este cunoscut şi pentru rezervele de grafit care se găsesc lângă Baia de
Fier (pârâul Galbenu) şi în zona Polovragi (râul Olteţ).
Rocile utile şi materialele de construcţie, variate şi în cantităţi mari, sunt răspândite pe tot
cuprinsul judeţului: calcare în zona Gureni – Peştişani şi Suseni – Dobriţa, Sohodol –
Pocruia, Tismana ; granit în versantul stâng al văii Bratcu – zăcământul Meri, în apropierea
oraşului Bumbeşti – Jiu şi pe pârâul Valea Porcului. La acestea se adaugă : marne
(Bârseşti), dolomite (Tismana), serpentine (Pocruia), argilă refractară (Viezuroiu), argile
comune (Bâlteni, Bârseşti s.a.), nisipuri şi pietrişuri, prezente în materialul aluvionar al
râurilor, acumulări mai importante fiind în raza localităţilor Teleşti (Bistriţa), Bărbăteşti, Tg.
Cărbuneşti (Gilort), Tg. Jiu şi Ţânţăreni (Jiu).

Solurile ce caracterizează landsaftul judeţului Gorj, pot fi împărţite în trei mari
categorii: soluri zonale; soluri intrazonale; soluri neevoluate.
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Solurile zonale – sunt cele mai frecvent întâlnite şi sunt specifice condiţiilor
naturale întâlnite în judeţul Gorj. Acestea se încadrează în următoarele clase:
- clasa argilovisolurilor, cu solurile: sol brun argiloiluvial; sol brun luvic;
luvisol albic; planosoluri;
- clasa spodosolurilor: sol negru acid; sol humicosilactic;
 Soluri intrazonale:
- clasa combisolurilor: sol brun emezobazic; sol brun eumezobazic; sol roşu
(Tera Rossa); sol brun acid;
- clasa solurilor hidromorfe: lacoviste; sol gleic; sol pseudogleic;
 Soluri neevoluate: litosol; regosaol; protosol aluvial; sol aluvial; erodisol; coluvisol;
protosol antropic;
Vegetaţia
Din acest punct de vedere, cea mai mare parte a judeţului Gorj se încadrează în zona de
pădure, zona care la rândul ei se etajează pe specii dominante: subzona pădurilor de
Quercineae, subzona fagului şi subzona pădurilor de conifere. Pe formele cele mai înalte, la
peste 1.800 m altitudine întâlnim zona pădurilor alpine. Din punct de vedere al vegetaţiei
naturale ierboase, predomină speciile mezofite acidofile.

2.1.2.

Arii naturale protejate: arii naturale protejate la nivel naţional şi la nivel local, parcuri
naţionale, parcuri naturale;

În judeţul Gorj au fost constituite până în prezent un număr de 61 de arii naturale protejate
din care:


41 arii naturale protejate de interes naţional, incluzând un număr de 38 conform
Legii nr. 5/2000, 1 conform HG nr. 1581/2005 (Parcul Naţional Defileul Jiului), 1
conform HG nr. 1143/2007 (Rezervaţia naturală Cheile şi Peştera Pătrunsa) şi 1
conform HG nr. 2151/2004 (Geoparcul Platoul Mehedinţi – Parc Natural). Între
acestea sunt 2 Rezervaţii Ştiinţifice, 3 Parcuri Naţionale (printre care PN Retezat are
o suprafaţă foarte mică pe teritoriul judeţului Gorj), 1 Parc Natural, 10 Monumente
ale naturii şi 19 Rezervaţii naturale. De asemenea sunt arii naturale protejate incluse
în arii protejate mai mari (Parcuri Naţionale şi Naturale), între care 2 Rezervaţii
ştiinţifice, 3 Monumente ale naturii şi o Rezervaţie naturală;



10 arii naturale protejate de interes judeţean (rezervaţii naturale) conform Deciziei
nr. 82/1994- a Consiliului Judeţean Gorj;



10 situri Natura 2000 – între care 8 situri de Importanţă Comunitară (SCI) conform
OM nr. 776/2007 şi 2 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) conform HG nr.
1284/2007, acestea suprapunânduse în bună parte atât între ele cât şi peste
suprafaţa arii lor naturale de interes naţional existente
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Tabel 2:
Cod

Rezervaţii ştiinţifice în judeţul Gorj

naţiona
l

Cod
europea
n

2.424.

183559

Peştera Muierii

2.495.

183556

Peştera cu
Corali

Tabel 3:

Suprafaţă

Denumire

Unităţi administrativ
teritoriale

Anul declarării

25,47

Comuna Baia de Fier

1955

60

Gorj, comuna
Tismana Hunedoara,
oraşul Uricani

1979

Parcuri naţionale în judeţul Gorj
Denumire

Suprafaţă

naţional

Cod
europea
n

Unităţi administrativ
teritoriale

Anul
declarării

B

11175

Domogled Valea
Cernei

61.211

Oraşul
Băile
Herculane,
comunele
Mehadia,
Cornereva,
Zăvoi
(judeţul
Caraş – Severin), Padeş,
Tismana
(judeţul
Gorj),
Obârşia
Cloşani,
Isverna,
Balta,
Podeni
(judeţul
Mehedinţi)

1982

Defileul
Jiului

11.127

Municipiul Petroşani, oraşul
Aninoasa (judeţul Hunedoara),
Bumbeşti Jiu (judeţul Gorj)

2005

Retezat

38.138

Oraşul Uricani, comunele Râu
de Mori, Sălaşu de Sus, Pui,
(judeţul Hunedoara), Tismana
(judeţul Gorj), Zăvoi (judeţul
Caraş-Severin)

1935

Cod

A.1.

C

Tabel 4:
Cod
naţional

861

Monumente ale naturii în judeţul Gorj
Cod
european

Suprafaţă

Denumire

Unităţi administrativ
teritoriale

Anul
declarării

2.428.

183586

Piatra Buha

1,00

Comuna Săcelu

1982

2.435.

183602

Peştera Iedului

1,06

Comuna Baia de Fier

1982

2.457.

183609

Dealul Gornăcelu

1,33

Oraşul Bumbeşti Jiu

1994

2.429.

183612

Piatra Andreaua

1,01

Comuna Tismana

1982

2.433.

183613

Peştera Gura
Plaiului

10,05

Comuna Tismana

1982

2.431.

183614

Izvoarele Izvernei

495

Comuna Tismana

1982
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2.430.

183615

Piatra Biserica
Dracilor

0,10

Comuna Săcelu

1982

2.456.

183620

Izvoarele minerale
Săcelu

1,08

Comuna Săcelu

1994

2.432.

183763

Izbucul Jaleşului

32,57

Comuna Runcu

1982

2.434.

183686

Peştera Lazului

2,01

Comuna Padeş

1982

Tabel 5:
Cod

Rezervaţii naturale în judeţul Gorj

naţional

Cod
european

2.438.

11765

Pădurea TismanaPocruia

2.437.

184116

2.436.

Suprafaţă

Denumire

Unitate administrativ
teritorială

Anul
declarării

53

Comuna Tismana

1982

Rezervaţia botanică
Cioclovina

12,08

Comuna Tismana

1982

184117

Cotul cu Aluni

26,54

Comuna Tismana

1982

2.441.

184119

Formaţiunile eocene de
la Săcelu

1,01

Comuna Săcelu

1982

2.442.

184121

Cheile Sohodolului

610

Comuna Runcu

1982

2.450.

184128

Locul fosilifer Săuleşti

1,00

Comuna Săuleşti

1982

2.454.

184132

Pădurea Bărcului

25,09

Oraşul Novaci,
comuna Crasna

1994

2.453.

184133

Valea Ibanului

0,64

Comuna Scoarţa

1994

2.440.

184134

Pădurea Polovragi

40,73

Comuna Polovragi

1982

2.451.

184135

Locul fosilifer Valea
Deşului

3,74

Comuna Vladimir

1982

2.449.

184137

Locul fosilifer Buzeşti

1,07

Comuna Crasna

1982

2.448.

184138

Locul fosilifer Gârbovu

1,00

Comuna Turceni

1982

2.447.

184139

Locul fosilifer Groşerea

1,01

Comuna Aninoasa

1982

2.446.

184140

Piatra Boroştenilor

52

Comuna Peştişani

1982

2.445.

184141

Cornetul Pocruiei

70

Comuna Tismana

1982

2.444.

184142

Cheile Olteţului şi
Peştera Polovragi

98

Comunele Polovragi,
Baia de Fier

1982

2.443.

184143

Muntele Oslea

232

Comuna Tismana

1982

2.452.

184144

Valea Sodomului

4,01

Comuna Săcelu

1994

Cheile şi Peştera
Pătrunsa

78

B5
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Tabel 6:
Cod
naţiona
l

Parcuri naturale
Cod
europea
n

V.6.

Denumire

Suprafaţă

Geoparcul Platoul
Mehedinţi

106.000

Unităţi administrativ
teritoriale

Anul
declarării

Oraşul
Baia
de
Aramă,
comunele Iloviţa, Bezniţa Ocol,
Izvorul Bârzii, Malovăţ, Şiseşti,
Floreşti,
Şovarna,
Bala,
Ponoarele, Isverna, Obârşia
Cloşani, Balta, Podeni, Cireşu,
Godeanu, Bâlvăneşti, Ilovăţ
(judeţul Mehedinţi), Iormăneşti,
Călugăreni (judeţul Gorj)

2004

Arii naturale protejate incluse în arii protejate mai mari şi încadrate în alte categorii de
clasificare
Tabel 7:
Cod
naţiona
l

Rezervaţii ştiinţifice
Cod
european

Denumire

Suprafaţă

Unităţi administrativ
teritoriale

Anul
declarării

2.358

Comuna Padeş,
oraşul Baia de Aramă

1982

Comunele Tismana,
Padeş

1982

Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei

2.422.

183552

Piatra Cloşanilor (inclusiv
peşterile Cloşani şi
Cioaca cu Brebenei)*

2.423.

183560

Ciucevele Cernei

Tabel 8:
Cod
naţiona
l

819

Monumente ale naturii
Cod
european

Suprafaţă

Denumire

Unităţi administrativ
teritoriale

Anul
declarării

Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei
2.425.

183585

Peştera Martel

2,14

Comuna Padeş

1982

1,8

Oraşul Bumbeşti Jiu

1982

Parcul Naţional Defileul Jiului
2.427.

183588

Sfinxul Lainicilor
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2.455.

183611

Stâncile Rafaila

1,45

Oraşul Bumbeşti Jiu

1994

Rezervaţii naturale

Tabel 9:
Cod
naţional

Cod
europea
n

Suprafaţă

Denumire

Unităţi administrativ
teritoriale

Anul
declarării

Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
2.426.

184124

Cheile Corcoaiei

34,01

Tabel 10:

Arii naturale protejate de interes judeţean

Nr. Crt.

Denumirea ariei naturale protejate

Comuna Padeş

Suprafaţa (ha.)

1

Pădurea Chitu-Bratcu

2

Pădurea Gornicel

85

3

Pădurea Gorganu

21,3

4

Pădurea de molid de la Măcăria

400

5

Pădurea de fag de la Măcăria

150

6

Dumbrava Tismanei

363

7

Cheile Gropului Sec

1562

8

Pădurea Răchiţeaua

1200

9

Pădurea Botorogi

106

10

Rezervaţia Parîng-Novaci

2000

Tabel 11:

Situri Natura 2000

Nr
crt.

Cod şi denumire

1319

Ponderea suprafaţei din respectivul sit aflat în limitele
administrative ale Judeţului Gorj, faţă de suprafaţa totală
a judeţului Gorj
Situri de importanţă comunitară

1

ROSCI0 045
Coridorul Jiului

Aninoasa (23%), Bâlteni (23%), Bălteni (33%), Bărbăteşti
(9%), Borăscu (<1%), Brăneşti (35%), Dăneşti (6%),
Drăguţeşti (14%), Ioneşti (13%), Negomir (<1%), Plopşoru
(54%), Săuleşti (<1%), Ţânţăreni (9%), Ţicleni (24%),
Turburea (3%), Turceni (28%), Urdari (33%)

2

ROSCI0 063
Defileul Jiului

Bumbeşti-Jiu (51%), Schela (12%)

3

ROSCI0 069
Domogled - Valea
Cernei

Padeş (71%), Tismana (10%)
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4

ROSCI0 128
Nordul Gorjului de
Est

Baia de Fier (83%), Bumbeşti-Jiu (13%), Crasna (62%),
Muşeteşti (58%), Novaci (53%)

5

ROSCI0 129
Nordul Gorjului de
Vest

Bumbeşti-Jiu (4%), Godineşti (8%), Padeş (23%), Peştişani
(69%), Runcu (86%), Schela (73%), Stăneşti (67%), Tismana
(82%), Turcineşti (2%)

6

ROSCI0 188
Parâng

Baia de Fier (<1%), Bumbeşti-Jiu (5%), Crasna (13%), Novaci
(29%)

7

ROSCI0 198
Platoul Mehedinţi

Padeş (5%)

8

ROSCI0 217
Retezat

Padeş (<1%), Tismana (2%)
Arii de protecţie specială avifaunistică

1

ROSPA0035
Domogled - Valea
Cernei

Padeş (71%), Tismana (10%)

2

ROSPA0084
Munţii Retezat 84.

Padeş (<1%), Tismana (2%)

2.1.3.

Infrastructura judeţului Gorj

Transport şi căi de comunicaţie
Judeţul Gorj este traversat o reţea de drumuri judeţene şi naţionale de bună calitate, care
totalizează 1.500 km. Din Târgu Jiu, oraşul reşedinţă de judeţ se poate ajunge în Bucureşti
în 5 ore. Oraşul nu are aeroport. Ponderea transportului pe calea ferată este însă foarte
mare pentru judeţul Gorj. Ruta naţională Timişoara - Bucureşti traversează judeţul, iar cele
mai importante şase oraşe împreună cu alte 35 de localităţi sunt conectate la calea ferată.
Lungimea reţelei feroviare însumează 236 km, din care majoritatea este electrificată (221
km).
Alimentarea cu apă
In raport cu media pe ţară, judeţul Gorj prezintă un grad mai redus de acces/ conectare la
servicii de alimentare cu apă şi canalizare, aşa cum se evidenţiază în tabelul de mai jos.

1
2
3

Categorie
Populaţie care beneficiază de alimentare cu
apă şi de canalizare
Populatia cu acces la alimentarea cu apa din
reteaua publica dar fara sistem de canalizare
Populatia nu beneficiaza nici de alimentare
cu
apa nici de sistem de canalizare

Judetul Gorj

România

26%

52%

10%

16%

64%

32%
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Tabel 15 – gradul de conectare la servicii de alimentare cu apă şi canalizare

3

În judeţul Gorj, reţeaua pentru distribuţia apei potabile este caracterizată de următorii
parametrii:


lungime totală de 1092,27 km,



volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor finali este de 19,5 milioane metri cubi,
din care pentru gospodării individuale 14,1 milioane mc.

Principalii operatori de apă şi canalizare în cuprinsul judeţului sunt următorii:

Municipiu sau oras

Companii sau Servicii Comunale

Targu Jiu

Direcţia pentru Servicii Utilităţi Publice
(fostul SC Aquaterm S.A)
SC U.A.T.A.A. S.A.
SC ROVEGO S.A.
D.S.C. – Directia Servicii Comunale
D.S.C. – Directia Servicii Comunale
D.S.C. – Directia Servicii Comunale
D.S.C. – Directia Servicii Comunale

Motru
Rovinari
Bumbeşti Jiu
Târgu Cărbuneşti
Novaci
Ticleni

Anul de Inceput al
funcţionării
1998
2000
2006
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

Reţele de canalizare
Colectarea apelor uzate se realizează prin sisteme centralizate de canalizare în 13 localităţi,
lungimea totală a reţelei de canalizare din cuprinsul judeţului fiind de 168,5 km.
Gradul actual de acoperire a localităţilor din judeţ cu reţele de apă şi canalizare este
sumarizat în următorul tabel, iar în ceea ce priveşte eficienţa actuală a staţiilor de epurare
apelor uzate, situaţia critică a principalelor localităţi cu populaţie echivalentă de peste 5000
locuitori, este detaliată în tabelul de mai jos:
Tabel 12:
Reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi randamentul actual al tratării
apelor uzate.
Judeţ

Localităţi racordate la reţeaua de apă
potabilă (dintr-un număr total de 421)
oraşe

total
Gorj

71
ORAS

Târgu Jiu
Motru
Rovinari

7

Localităţi racordate
la sisteme de canalizare

sate
64

Populatie
echivalenta
110 000
27 000
14 000

total
13

Oraşe
7

sate
6

EFICIENTA
25%
10%
fără tratare

3

Sursa: INS, 2004; astfel rezultatele investiţiilor finanţate prin SAPARD nu sunt incluse, deşi se
estimează că, beneficiinde de acestea, rata conectărilor la reţeaua de alimentare cu apă va creşte
până la 61%.
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Bumbesti Jiu
Targu Carbunesti
Turceni
Balteni
Novaci
Mătăsari
Ticleni

fără tratare
fără tratare
fără tratare
fără tratare
fără tratare
fără tratare
fără tratare

13 000
10 000
10 000
10 000
7 000
7 000
6 200

Sectorul energetic şi reţele de electricitate
Judeţul Gorj concentrează un număr mare de centrale producătoare de energie – două mari
centrale termoelectrice - Rovinari (6 grupuri cu un total de 1.720 MW) şi Turceni (7 grupuri
cu un total de 2.310 MW), la care se adăugă hidrocentralele de pe Valea Jiului având
grupuri între 1 – 2 MW, care totalizează 12 MW putere instalată. Astfel cu un total de 4030
MWh, judeţul Gorj ocupa primul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte producţia de energie
electrică, cu o pondere de aproximativ 36% din producţia naţională. Este de remarcat costul
de producţie care este cel mai scăzut din ţară.

mii MWh

15000
10000
5000
0

1995

1996

1997 1998

1999

Energie electrica total 7273

6975

6583 6645

6713 10152 10410 11727 13162 11769 11671 14081

Termo

6851

6544

6188 6233

6253

9836 10164 11488 12724 11276 11104 13790

Hidro

422

431

395

460

315.7 245.8 239.2 388.7 492.6 567.4 290.9

412

2000

2001 2002

2003

2004

2005 2006

Fig. 9.3.3.1 Productia de energie electrica - GORJ

In ceea ce priveşte dinamica recentă a sectorului energetic în judeţul Gorj, se constată că
producţia de energie electrică a înregistrat o creştere de 20,6% comparativ cu anul 2005.
Magistrala de gaze (cu presiune 15-40 bar), care conectează Transilvania cu OlteniaCraiova traversează judeţul. Un număr de 13 orase din judeţ dispun de propria reţea de
distribuţie a gazului metan racordată la zăcăminte locale. Cel mai important furnizor de gaze
este Ţicleni care asigură 95 % din cantitatea de gaz consumată la nivelul judeţului.
In ceea ce priveşte, consumul de energie electrică, în ultimii 3 ani se remarcă o evidentă
tendinţă de creştere a acestuia.
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GWh

Fig. Evolutia consumului de energie electrica
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Consum servicii
publice

anul

In ceea ce priveşte consumul de energie electrică per locuitor la nivelul judeţului, în perioada
1999 – 2006 se prezintă astfel:
Tabel 13:

Consum energie electrică per locuitor

Anul

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Consum
/ KWh

307,5

244,5

267,2

252,2

284,3

266,8

296,2

318,1

În ceea ce priveşte distribuţia energiei termice, şi pentru judetul Gorj tendinţa generală a
ultimilor ani a fost renunţarea la sistemul centralizat de distribuţie în favoarea sistemelor de
încălzire descentralizate, fapt care se poate susţine prin scăderea numărului de localităţi în
care mai funcţionează sisteme de distribuţie centralizată a energiei, reducerea volumului de
energie termică distribuită şi prin creşterea volumului de gaz distribuit pentru uz casnic în
detrimentul volumului de gaz distribuit pentru consum energetic.

Gcal

350000
250000
150000
50000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Energie termica distribuita

331156

276875

198413

144930

101289

89556

Energie termica distribuita
pt populatie

285230

238030

175222

100346

68582

63227

Fig. Energie termica distribuita - GORJ
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2.1.4. Date demografice
Populaţia şi densitatea populaţiei
Principalii parametrii demografici, care prezintă relevanţă pentru identificarea/ cuantificarea
surselor de generare a deşeurilor sunt numărul de locuitori din cuprinsul judeţului, total şi în
funcţie de mediul de locuire (urban sau rural) şi densitatea populaţiei la nivel judeţean.
La fel de importantă pentru baza de calcul a cantităţilor de deşeuri generate în cadrul PJGD
Gorj este şi evoluţia acestor parametrii în ultimii 5 ani, faţă de anul curent (considerat 2007).
Ultimul recensământ oficial realizat inclusiv la nivel judeţean, a fost cel din 18 Martie 2002.
Astfel, principalele datele demografice au fost preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică
Gorj, fiind prezentate sub forma tabelului de mai jos.
Tabel 15:
Evoluţia populaţiei (în mediul rural şi urban) şi a densităţii populaţiei în
perioada 2003 -2007
Total
(număr persoane)
An

Urban
(număr persoane)

Rural
(număr persoane)

Ambele
sexe

Den
sitat
e
(Loc
uitori
/
km2

Ambele
sexe

Mascul
in

Femini
n

Ambele
sexe

Masculin

Feminin

2001

394957

196122

198835

168474

83500

84974

226483

112622

113861

70,

2002

387335

191391

195944

163204

80066

83138

224131

111325

112806

69,1

2003

386890

191169

195721

163905

80195

83710

222985

110974

112011

69,1

2004

386097

190747

195350

180260

88122

92138

205837

102625

103212

68,9

2005

384852

190214

194638

180489

88175

92314

204363

102039

102324

68,7

2006

383557

189551

194006

180262

87977

92285

203295

101574

101721

68,5

2007

381643

188538

193105

179515

87502

92013

202128

101036

101092

68,1

Masculin

Feminin

Sursa: Directia Judeţeană de Statistică Gorj
Un factor important care determină evoluţia numărului de locuitori îl constituie rata migraţiei
determinată de schimbarea domiciului.
Tabel 16:

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii
Total

Anii

Plecaţi

Sosiţi

2004

7956

8025

2005

5904

5700

Urban
Plecaţi

Sosiţi

69

3698

3704

-204

2661

2753

Sold
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Plecaţi
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6

4258

4321

63

92

3243
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-296

Sold

Sold
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3795

3444

-351

3712

3452

-260

8583
8101
-482
4240
2007
Sursa: Directia Judeţeană de Statistică Gorj

3746

-494

4343

4355

12

2006

7507

6896

-611

2.1.5. Aşezări umane: structura administrativă, localităţi izolate
Din punct de vedere al populaţiei, Judeţul Gorj se situează sub mediile naţionale, ca de altfel
şi din punct de vedere al gradului de urbanizare. Reţeaua urbană a judeţului s-a dezvoltat
relativ recent, cu excepţia reşedinţei de judeţ, celelalte oraşe obţinând acest statut după
1966. Cele mai recente oraşe (Tismana şi Ticleni) au fost declarate în anul 2004. Localităţile
de pe teritoriul judeţului Gorj gravitează în jurul celor două municipii, Tg-Jiu, reşedinţa
judeţului şi Motru şi al celor 7 oraşe (Rovinari, Bumbeşti Jiu, Târgu Cărbuneşti, Turceni,
Tismana, Novaci şi Ţicleni), în aceste localităţi aflându-se obiective administrative, sociale,
edilitare, economice şi culturale, de interes zonal şi judeţean.
Judeţul Gorj este divizat administrativ în:


două municipii: Tg-Jiu şi Motru;



7 oraşe: Bumbeşti Jiu, Rovinari, Novaci, Tismana, Tg-Cărbuneşti, Turceni şi Ţicleni;



61 comune;



414 sate.

Tabel 17:

Distribuţia populaţiei in zona urbană

Judetul/ Total
Regiune

Populaţie

Zona
urbană

Intravilan
( ha )

( ha )

Târgu Jiu

96.211

10.256

3.878,36

Motru

23.676

236,2

785,45

Rovinari

12.706

389,6

446,2

Bumbeşti -Jiu

10.787

341

907,9

Tg-Cărbuneşti

9.078

286

800,44

Novaci

6.191

769,1

960,82

Ţicleni

5.321

175,64

422,89

Turceni

8.371

25,5

463,63

Tismana

7.971

295,75

1.296,9
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Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii

Tabel 18:

Total
Anii

Plecaţi

Sosiţi

2004

7956

8025

2005

5904

2006

7507

Urban
Plecaţi

Sosiţi

69

3698

3704

5700

-204

2661

6896

-611

3795

Sold

Rural
Plecaţi

Sosiţi

6

4258

4321

63

2753

92

3243

2947

-296

3444

-351

3712

3452

-260

Sold

Sold

Gorj

Sursa: Directia Judeţeană de Statistică Gorj
In ceea ce priveşte localităţile izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele
existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, nici-o localitate din cuprinsul judeţului Gorj nu se
regăseşte în lista stabilită de OM nr. 775 / 2006.
2.1.6. Dezvoltarea economică: activităţi economice, venitul lunar, şomajul,PIB, turism.
Resurse naturale
In arealul judeţului Gorj, au fost puse în evidenţă o serie de zăcăminte/ resurse minerale:
cărbune (antracit, grafit, lignit inferior), petrol, gaze de sondã, marmură, calcar, argilă
refractară. Fondul forestier, care ocupă 41,1 la sută din suprafaţa judeţului, asigură mari
cantităţi de masă lemnoasă pentru prelucrare şi de fructe de pădure.
Riscuri pentru dezastre naturale
Pe teritoriul judeţului Gorj, există câteva zone degradate din cauze naturale sau cauzate de
intervenţia antropică, (de ex. prin gestionarea defectuoasă a tăierilor de arbori, exploatarea
terenurilor. Alunecările de teren se manifestă în zonele miniere şi petroliere, în principal
datorită depozitării necorespunzătoare a sterilului.
Din punct de vedere al riscului seismic, judeţul Gorj de află în zona cu gradul VII de
seismicitate, fără efecte majore ale ultimelor cutremure mari.
Riscul de inundaţii provine mai puţin de la râul Jiu, care este îndiguit între Rovinari şi
Turceni, debitul putând fi controlat şi dirijat, şi mai mult de la creşterea temporară şi
periodică a debitelor pe pâraiele care se varsă în Jiu. Asemenea fenomene s-au înregistrat
în ultimii ani în comunele Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Teleşti, Godineşti, Negomir, Bolboşi şi
Borăscu.

Principalele ramuri economice
INDUSTRIA
In judeţul Gorj sunt dezvoltate următoarele ramuri industriale:


Industria prelucrării lemnului – cherestea, PAL, mobila şi alte semifabricate din lemn;
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Industria extractivă – cărbune (lignit), gaze naturale şi petrol;



Industria construcţiilor de maşini şi utilaje – maşini unelte, utilaj minier, alte utilaje
complexe;



Industria cauciucului – benzi transportoare de mare capacitate, alte produse tehnice
pentru ramuri conexe ale industriei;



Industria materialelor de construcţii – ciment, cărămidă, ţiglă, alte materiale de
construcţii;



Industria sticlei – produse din sticlă pentru menaj, produse din sticlă colorată, produse
artistice din sticlă;



Industria uşoară – confecţii textile şi îmbrăcăminte;



Industria alimentară – carne şi produse din carne, lapte şi produse lactate, băuturi
alcolice;



Industria bunurilor de larg consum de uz gospodăresc – diverse utilaje agricole pentru
gospodării individuale, obiecte din material plastic;



Industria morăritului şi panificaţiei – pâine, produse de patiserie şi paste fainoase;



Industria seviciilor – achiziţii fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci, etc.



Industria tutunului – prelucrarea tutunului, produse din tutun;



Industria energetică – producerea energiei electrice în hidrocentrale şi termocentrale.

AGRICULTURA
Derularea procesului de privatizare a agriculturii prin aplicarea Legii fondului funciar a
produs schimbări importante în structura şi forma de proprietate a fondului funciar. In urma
reintrării în proprietate privată a terenurilor agricole, după 1990 s-a ajuns la o pondere a
sectorului privat de 90,5% din totalul suprafeţei agricole a judeţului, din care 88,1 %
aparţinând gospodăriilor individuale. Suprafaţa agricolă totală a judeţului a fost estimată la
225.944 ha, având următoarea structură din punct de vedere al tipului de utilizare a
terenului.
Tabel 19:

Utilizarea terenului în judeţul Gorj
Suprafaţă (ha)

Tip de utilizare a terenului
Teren arabil

102656

Păşuni

81144

Fâneţe

30436

Vii şi pepiniere viticole

4473

Livezi de pomi

7220

Şomajul
Un alt parametru important legat de dezvoltarea economică a unui judeţ este cel al ratei
şomajului. Evoluţia acestuia pentru judeţul Gorj este prezentată în tabelul următor. Se poate
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observa o creştere ridicată până în anul 2000, o uşoară scădere şi o relativă stagnare (±) în
perioada 2001 – 2006.
Tabel 20:

Evoluţia şomajului în judeţul Gorj
Şomerii înregistraţi la agenţiile
pentru ocuparea forţei de
muncă
(număr persoane)

An

Total

Femei

Bărbaţi

Rata şomajului
(%)
Total

Femei

Bărbaţi

Gorj
1991

2553

2099

454

1,2

2,0

0,4

1995

8031

5816

2215

3,9

6,1

2,0

2000

22859

10474

12385

12,8

12,6

13,1

2001

17967

8707

9260

10,3

10,5

10,2

2002

17533

8591

8942

10,8

11,5

10,2

2003

14550

6415

8135

9,1

8,7

9,5

2004

12419

5251

7168

8,0

7,3

8,6

2005

14252

6139

8113

9,3

8,6

10,0

2006

13234

5543

7691

8,8

8,0

9,6

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj
Evoluţia PIB-ului
Din punct de vedere al evoluţiei produsului intern brut, în judeţul Gorj aceasta se prezintă
astfel:

Gorj

Gorj

2.2

2000
1668,0

2001
2268,9

milioane lei (RON) preţuri curente
2002
2003
2004
2005
3350,1
4182,6
4670,6
5246,4

lei (RON) /locuitor
2000
2001
2002
2003
2004
2005
4224,80 5744,68 8649,10 10810,82 12096,96 13632,25

Situaţia curentă în sectorul gestionării deşeurilor

Conform metodologiei aprobate de ANPM pentru elaborarea Planurilor Judeţene de
Gestiune a Deşeurilor, acest capitol serveşte la definirea unei baze de referinţă pentru
planificare, în sensul estimării necesităţilor pentru dezvoltările ulterioare ale sistemului de
gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului.
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2.2.1. Generarea deşeurilor
Consideraţii privind acurateţea datelor
Administraţia de mediu din România, prin ANPM şi APM de la nivel judeţean colectează
date privind gestionarea deşeurilor încă din anul 1991, primul set de date complet la nivel
naţional datând din anul 1995. Până în anul 2003, colectarea de date privind gestionarea
deşeurilor s-a realizat de către APM pe baza de chestionare statistice, datele fiind prelucrate
de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM
Bucureşti în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică (INS). În anul 2004, în cadrul
proiectului de asistenţă tehnică PHARE 2003, a fost realizată o cercetare statistică pilot
pentru deşeuri, fiind astfel îmbunătăţita metodologia de colectare a datelor, pe care se
bazează cercetarea statistică anuală efectuată din anul 2005 de către ANPM împreună cu
INS.
În ceea ce priveşte deşeurile municipale, ancheta statistică se realizează exhaustiv, pe baza
a două chestionare:
1) AS-GD-MUN „Cercetare statistică pentru primarii sau unităţi specializate în servicii de
salubritate”;
2) AS-GD-TRAT „Cercetare statistică privind tratarea deşeurilor”.
Conform explicaţiilor din publicaţia statistică privind deşeurile, calitatea datelor este
influenţată în mare măsură de o serie de constrângeri externe care se manifestă chiar de la
nivelul primar de raportare:


Lipsa cântarelor la depozitele de deşeuri;



Deficienţe la scara respectivă (locală) a sistemului de gestiune a deşeurilor, care permit
înregistrarea de date eronate;



Insufiecientul interes sau lipsa instruirii în rândul persoanelor responsabile cu
completarea chestionarelor statistice.

Cantităţi de deşeuri municipale generate
Luând în considerare problemele de mai sus, datele de bază privind generarea deşeurilor
municipale sunt furnizate în principal de către operatorii de salubritate şi provin în general
din estimări şi nu din date precise, prelevate prin măsurători directe (cântăriri).
Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în amestec sau
selectiv, pentru care se asigură servicii de colectare şi transport de către operatori
specializaţi sau prin serviciu organizat în cadrul administraţiei publice locale), cât şi
deşeurile generate şi necolectate.
În tabelul următor sunt prezentate cantităţile de deşeuri municipale generate la nivel de
judeţ, conform datelor reieşite din PRGD pentru Regiunea IV Sud Vest Oltenia şi PJGD
realizat în anul 2005, precum şi alte date existente la nivelul APM Gorj. În ceea ce priveşte
cantităţile de deşeuri municipale colectate selectiv, la cantităţile declarate de operatorii de
salubritate au fost adăugate şi cantităţile de deşeuri colectate de la populaţie de către
agenţii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor reciclabile.
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Tabel 21:

Evoluţia deşeurilor municipale solide în ultimii 5 ani faţă de anul de referinţă
2005 în judeţul Gorj
Deşeuri

Cod deşeuri

Cantităţi
2001

Cantităţi 2002
(tone)

(tone)

(tone)
1.

Deşeuri municipale şi
asimilabile din comert,
industrie, instituţii, din
care:

20 15 01

133.765

Cantităţi 2003

131.939

140.813

Cantităţi 2004

Cantităţi 2005

(tone)

(tone)

136,651

136,956

1.1.

Deşeuri menajere
colectate în amestec de la
populaţie

20 03 01

54.690

48.100

37340

42.597

33.331

1.2.

Deşeuri asimilabile
menajere colectate în
amestec din comert,
industrie şi institutii

20 03 01

46.300

51.900

47600

42.923

27.755

1.3.

Deşeuri municipale şi
asimilabile colectate
separat (exclusiv deşeuri
din construcţii şi demolări),
din care

20 0115 01

7.737

9.060

10610

12.850

16.932

Hârtie şi carton

20 01 01

389

418

868

1.039

1.055

15 01 01
Sticlă

20 01 02

0

15 01 07
Plastic

20 01 39

5

21

494

684

8.637

9.721

11.317

15.193

15 01 02
Metale

20 01 40

7.348

15 01 04
Lemn

20 01 38

0

15 01 03
Biodegradabile

20 03 08

0

1.4.

Deşeuri voluminoase

20 03 07

50

1.5.

Deşeuri din grădini şi
parcuri

20 02

680

210

1.144

674

856

1.6.

Deşeuri din pieţe

20 03 02

743

331

1.854

1.338

1.926

1.7.

Deşeuri stradale

20 03 03

915

938

2.519

1.847

4.794

1.8.

Deşeuri generate şi
necolectate

20 01 15 01

22.700

21.400

39.696

51,801

58,938

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj şi operatori de salubritate
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Schema fluxului de deşeuri pentru anul 2005 Schema fluxului de deşeuri pentru anul 2005 la
nivelul judeţului este prezentată mai jos.
Deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii
generate - cantitate totală 136,956 t
din care colectate 78018 t

Colectare selectivă şi/ sau
sortare
Deşeuri colectate în amestec

61.086 t

Deşeuri colectate separat
16932 t

Depozitare

Sortare
Deşeuri reciclabile
colectate separat

16.932 t

Sortare şi
alte
procese
tratare
Deşeuri
biodegrad
abile
colectate
separat
0 t

Alte procese de tratare
Compostar
e
Materiale
reciclabile

Compost
0t

Reciclare

Depozitare
66165 t
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Indice de generare a deşeurilor municipale
Indicele de generare a deşeurilor reprezintă un parametru important în analiza datelor
istorice privind cantităţile de deşeuri generate la nivelul judeţului, precum şi în prognozarea
cantităţilor care urmează a fi generate în perioada de planificare (orizontul de timp acoperit
de PJGD) şi pentru care trebuie determinate necesităţi (din punct de vedere tehnic,
organizaţional, economic) de colectare, transport, tratare şi eliminare a deşeurilor.
Indicele de generare a deşeurilor este exprimat prin cantitatea de deşeuri generate de un
locuitor în decursul unui an: kg/locuitorxan.
Desigur, acest parametru, ca şi ceilalti parametri care influenţează sistemul de gestionare a
deşeurilor, variază funcţie de mai mulţi factori (atitudinea individului, posibilităţile economice,
venitul mediu, capacitatea de plată). Evoluţia acestui parametru, ca şi element de prognoză,
este prezentată în cadrul capitolului IV.1.2.
Zonele rurale ale regiunii sunt zone în care serviciile de colectare a deşeurilor nu sunt
asigurate în acelaşi grad ca în cazul zonelor urbane.
Fără statistici raportabile sau insuficiente, calculul deşeurilor necolectate, atât pentru zonele
rurale cât şi pentru cele urbane, se bazează pe doi indici de generare utilizaţi în cadrul
PNGD şi PRGD. Aceştia sunt:


0,9 kg/locuitor/zi în zonele urbane; (3285 t/loc/an),



0,4 kg/locuitor/zi în zonele rurale4 (u0,146 t/loc/an)

Evoluţia indicatorilor de generare, rezultaţi în urma calculelor estimative, atât pentru deşeuri
menajere generate, cât şi pentru cele municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii
(kg/ loc x an) este rezumată în tabelul şi în graficul de mai jos.

Indicatori de generare
Indicator deşeuri menajere
generate (kg/ loc x an)
Indicator deşeuri municipale
şi asimilabile din comerţ,
industrie şi instituţii

2002

2003

2004

2005

2006

2007

219

221

222

223

224

226

350

352

354

356

358

360

4

S-a considerat ca valoarea respectivă este adecvată realităţii din zona rurală a judeţului, având în
vedere situaţia economică a judeţului
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400
350
300
Indicator deşeuri menajere
generate (kg/ loc x an)

250
200

Indicator deşeuri municipale şi
asimilabile din comerţ, industrie,
instituţii (kg/ loc x an)

150
100
50
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pentru alte tipuri de deşeuri municipale, situaţia cantităţilor generate se prezintă astfel:
Tabel 22:

Cantităţi totale de deşeuri generate în judeţul Gorj

Principalele categorii de
deşeuri generate(tone)
1.

Deşeuri municipale şi
asimilabile menajere
colectate în amestec din
comerţ, industrie şi instituţii

2.

Nămoluri de la staţii de
epurare orăşeneşti

3.

Deşeuri din construcţii şi
demolări

TOTAL deşeuri generate

20035

140.813

2004

2005

136,651

136,956

0

0

0

28.458

33425

44255

169.271

170.076

181.211

Compoziţia deşeurilor menajere
Importanţa prezentării datelor privind compoziţia deşeurilor rezidă în determinarea
potenţialului de valorificare a deşeurilor, precum şi la stabilirea opţiunilor de colectare.
Avand in vedere simplitatea fluxului de deseuri practicata pana in anii recenti (colectare si
transport catre spatii de depozitare), nu exista multe date si informatii legate de acest
subiect.
Datele disponibile şi prezentate până în prezent de către operatorii de salubritate şi de către
agenţiile de mediu sunt în general date estimative.
In vederea îmbunătăţirii sistemelor de gestionare a deşeurilor, luând în considerare şi
necesarul investiţional care va trebui acoperit şi care va trebui să se dovedească fezabil
economic, acestea vor trebui să se bazeze pe date actualizate cât mai curând posibil.

5

Cf cifrei indicate pentru judeţul Gorj în PRGD Regiunea IV, SV Oltenia
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Actualizarea datelor va trebui realizată prin măsurători şi determinări, cu ajutorul operatorilor
de salubritate, ale cantităţilor si compoziţiei deşeurilor generate şi colectate pentru fiecare
mediu în parte – urban şi rural.
Urban
Tipuri de deşeuri
Deşeuri provenite de la
hârtie şi carton

%

Rural

Indice

Indice

%

kg/loc x an

Medie
%

kg/loc x an

12,49

41

7,91

12

10,83

Deşeuri din sticlă

4,61

15

3,54

5

4,22

Deşeuri din metal

5,51

18

2

3

4,24

Deşeuri din plastic

7,83

26

8,46

12

8,06

Deşeuri din lemn

2,77

9

4

6

3,22

57,86

190

65,63

96

60,67

Alte tipuri de deşeuri

8,93

29

8,5

12

8,76

Total

100

Deşeuri biodegradabile

100

100

Exemplificarea grafică a compoziţiei deşeurilor la nivelul judeţului Gorj este prezentată în
continuare:

8,93

12,49%

4,61%

5,51%

Deseuri provenite de
la hartie si carton
Deseuri din sticla
Deseuri din metal

7,83%

Deseuri din plastic
Deseuri din lemn

2,77%

Deseuri
biodegradabile
Deseuri reciclabile si
altele

57,86%
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In ceea ce priveşte ponderea şi compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere,
nu există date statistice în acest sens.
Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale
Acest parametru este important din perspectiva planificării şi proiectării instalaţiilor de tratare
a deşeurilor biodegradabile în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri biodegradabile
eliminate prin depozitare.
Deşeurile biodegradabile din deşeuri municipale sunt reprezentate de: deşeuri alimentare şi
de gradină, deşeuri de hârtie şi carton, textile, lemn, precum şi alte deşeuri biodegradabile
conţinute în deşeurile colectate.
Până în momentul elaborării PJGD, în judeţul Gorj nu s-au făcut măsurători pentru
determinarea ponderii de deşeuri biodegradabile din deşeurile municipale şi nici a
provenienţei acestora (ca şi tip de deşeu). Datele prezentate referitoare la aceste elemente
sunt estimative.
2.2.2. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale
Aria de acoperire cu servicii de colectare a deşeurilor nu acoperă întreaga suprafaţă a
judeţului Gorj. Gradul de acoperire este reprezentat de populaţia pentru care se asigură
servicii de colectare a deşeurilor şi populaţia întregului judeţ. Pe baza calculelor estimative
realizate în baza parametrilor furnizaţi de PRGD pentru Regiunea IV Sud Vest Oltenia şi
pornind de la unele date din versiunea PJGD Gorj 2006, se poate afirma ca până la nivelul
anului 2006, gradul de acoperire a cunoscut o creştere modestă, atât în mediul rural, cât şi
în cel urban.
Tabel 24:
Gorj.

Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul judeţului
Populaţie deservită

Judeţul

(Grad de acoperire)
2002

Total
Mediul rural
Mediul
urban

37.5

2003

2004

2005

2006

2.3

41.5
2.3

41.7
2.3

41.8
2.38

42.0
2.4

85.3

86.29

86.29

86.29

86. 5

Sursa: PJGD Gorj 2006 şi estimări pe baza datelor din PRGD pentru Regiunea IV Sud Vest
Oltenia
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90%
80%
70%
60%
50%

Total

40%

Rural

30%

Urban

20%
10%
%
2002

2003

2004
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Tabel 25:

Cantităţi de deşeuri colectate separat până în 2003

Tip deşeu
Deşeuri
municipale şi
asimilabile

Cod
deşeu
20 03 01

1999

2000

2001

2002

2003

387

474

597

837

925

Hârtie şi carton

20 03 01

31

35

73

148

208

Sticlă

20 01 02
15 01 07
20 01 39
15 01 02
20 01 40
15 01 04
20 01 38
15 01 03
20 01 08

1

0

2

4

3

6

7

9

15

18

259

356

431

562

581

12

5

21

40

49

74
4

67
4

55
6

61
7

56
10

Plastic
Metal
Lemn
Biodegradabile
Altele

In ceea ce priveşte operatorii de salubritate, pentru oraşele mici şi în zona rurală aceştia
sunt organizaţi ca servicii publice în subordinea administraţiei locale, aceştia nefiind
autorizaţi de către ANRSCUP. Excepţie fac doar operatorii din Târgu Jiu respectiv Motru
care sunt societăţi cu capital majoritar de stat.
Tabel 26: Operatorii de salubritate din judeţul Gorj (2006)
Forma proprietate
Denumire operator
salubritate

Localităţi
deservite

Număr
aproximativ
abonaţi

SC REZOPREST
SA Motru

Motru

10429

DSC Rovinari
Primaria Ticleni
SP.
Tg.Carbunesti
Primaria Novaci
SP. Matasari

Rovinari
Vart
Ticleni
Tg.
Carbunesti
Novaci
Bercesti
Hirisesti
Pociovaliste
Sitesti
Bradatel

Integral
de stat

Majoritar
de stat

X

12000

X

3500

X

4806

X

6800

X

4530

X
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Majoritar
privat

Integral
privat,
capital
autohton

Integral
privat,
capital
mixt

Autoriza
t
ANRSC
UP
Da/ NU

DA
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SPGC Balteni
SP. Bumbesti Jiu
SP.Turceni
SC AQUATERM
Tg. Jiu
Polaris Holding

Bradet
Dragoesti
Matasari
Runcurel
Balteni
Cocoreni
Moi
Pesteana Jiu
Vladuleni
Bumbesti Jiu

500

X

4100

X

Turceni

8274

X

Tg.Jiu

80000

Tg Jiu

12000

X

DA
X

DA

In ceea ce priveşte dotarea operatorilor de salubritate la nivelul anului 2006, numărul şi tipul
componentelor sistemelor de colectare şi transportat sunt prezentate sub forma tabelului
următor.
Tabel 27: Dotarea operatorilor de salubritate din judeţul Gorj (2006)
Operator

SC
REZOPREST
SRL

DIRECTIA
PUBLICA
MOTRU
PRIMARIA
TICLENI
DIRECTIA DE
SERVICII
COMUNALE
ROVNARI
PRIMARIA
ORASULUI
NOVACI

SERVICIUL
PUBLIC
MATASARI

CAPACITĂŢI DE
COLECTARE
TIP
Număr
RECIPIENT
Eurocontainer
15
1100 litri
Container 4000
litri
69
Container 4000
litri

Container 4000
litri
Pubelă 120 litri
Container 4000
litri
Pubelă 120 litri

CAPACITĂŢI DE TRANSPORT
TIP UTILAJ
Autogunoieră
compactoare
Autotransportor
cu containere
Tractor cu remorcă
Autotransportor
cu container
Tractoar cu
remorcă
Tractor cu remorcă

15

15

Autogunoieră
compactoare
Tractor cu remorcă

40
65
7

Pubelă 240 litri
Eurocontainer
1100 litri
Pubelă 120 litri

15
10

Container 4000
litri

24

38

Număr

Capacitatea
utilajului (mc)

2

10

1
1
1

5

1

10

2

5

3

5

1

3

Tractor cu remorcă

2

3.5

Autogunoieră
compactoare
Tractor cu remorcă

1

5

1

4
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SERVICIUL
PUBLIC DE
GOSPODARIE
BILTENI
SC AQUATERM
SA

PRIMARIA
TÂRGU-JIU
DITECTIA DE
SERVICII
COMUNALE
DIRECTIA DE
SERVICII
COMUNALE TGCARBUNESTI

SPCC
BUMBESTI-JIU
SERVICIUL
PUBLIC
CONSILIUL
LOCAL
TURCENI

Pubelă 120 litri

20

Tractor cu remorcă

1

4

Pubelă 120 litri

133

6

18

Pubelă 240 litri

116

5

4

Container 4000
litri
Container 4000
litri

68

Autogunoieră
compactoare
Autotransportor
cu container
Tractor cu remorcă

5

16

Autotransportor
cu container
Tractor cu remorcă

1

4

3

12

Autogunoieră
compactoare
Autotransportor cu
containere
Tractor cu remorcă

1

Autogunoieră
compactoare
Tractor cu remorcă

10

Pubela 120 litri

300

Container 4000
litri

60

Container 4000
litri
Container 4000
litri

32
18

1

4

2

5

1

16

1

5

Sursa: APM Gorj şi operatorii de salubritate
Staţii de transfer
In momentul de faţă, în cadrul judeţului Gorj, nu sunt staţii de transfer funcţionale. Acestea
sunt în stadiul de proiect, finanţate prin Phare CES. Lista cu proiectele prin care se prevede
şi realizarea de staţii de transfer este prezentată în secţiunea VI.1.

2.2.3. Valorificarea şi tratarea deşeurilor
Sortarea deşeurilor municipale
In prezent, în judeţul Gorj, nu există nici o staţie de sortare. Prin proiectele Phare CES
aprobate şi aflate în derulare sunt propuse staţii de sortare, unele din acestea fiind
organizate pe acelaşi amplasament cu staţiii de transfer.
Lista proiectelor aprobate şi în curs de implementare este prezentată în cadrul secţiunii VI.1.
Valorificarea deşeurilor municipale
Pentru deşeurile reciclabile, la nivelul judeţului Gorj există agenţi economici care asigură
servicii de colectare şi tratare primară (balotare, presare) a acestora. Tipurile de deşeuri
vizate sunt reprezentate de metale (feroase şi neferoase), hârtie şi carton, PET şi plastic.
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Tabel 28:
Denumire
agent
economic

Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare în judeţul Gorj şi dotarea
acestora cu echipamente, în anul 2007
Adresă

Tip
Autorizaţie
Localizare
echipament de mediu

Capacitate
proiectată
to/an

Tip
deşeu
prelucrat

 cântar

SC REMAT
GORJ SA

Str. 23
August nr.
113

 tăiereaparate
de sudură
Tg- Jiu
Cărbuneşti

 prese de
balotat
fier şi
hârtie

da

5000

 Metale
feroase
şi
neferoas
e
 Hârtie

 utilaje de
transport
 cântar
SC
ROLIDANA
SRL

Str. Liviu
Rebreanu
nr.2

Tg-Jiu

 presă
balot PET
şi hârtie

da

250

PET şi
hârtie

da

200

PET şi
hârtie

da

150

Plastic

 utilaj
transport
 cântar
SC LUCKY
STAR 2003
SRL

Curtişoara
Bumbeşti
Jiu

Tg-Jiu

 presă
balot PET
şi hârtie
 utilaj
transport
 cântar

SC PLAST
Str. Liviu
CONSTRUCT Rebreanu
SRL
nr.2

Tg-Jiu

 moară de
măcinat
 utilaj
transport

Sursa: operatori de reciclare
Din punct de vedere al cantităţilor de deşeuri reciclate la nivelul judeţului Gorj, în anul 2003
s-au înregistrat următoarele:
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Tabel 29:

Deşeuri reciclate în judeţul Gorj, tone – evoluţia în perioada 2003 -2005
Deşeuri reciclate
Total
(tone)

Hârtie/carton
(tone)

Plastic
(tone)

Metale
(tone)

2003

10610

868

21

9721

2004

12543

1177

75

11291

2005

14658

1055

130

13473

2006

17300

2100

450

14750

Sursa: APM Gorj
Compostarea deşeurilor biodegradabile
In prezent, în judeţul Gorj nu există nici o instalaţie de compostare şi nici nu este prevăzută
a se realiza prin proiecte Phare CES.
2.2.4. Eliminarea deşeurilor
Eliminarea deşeurilor, la nivelul judeţului Gorj se efectuează prin depozitare. La nivelul
anului 2005, există în proiectare în judeţ un singur depozit conform, depozitele neconforme
urmând a fi inchise etapizat, conform HG 349/2005.
Din punct de vedere al cantităţilor depozitate şi raportate, în perioada 2001– 2003, s-a
înregistrat o scădere a acestor cantităţi, iar pentru perioada 2003-2005 a fost estimată o
uşoară creştere.
Tabel 30:

Cantităţi de deşeuri depozitate anual şi capacităţi disponibile în anul 2003 în
judeţul Gorj
Cantitate de deşeuri depozitate

Capacitate
disponibilă în
anul 2005 (m3)

2001

2002

2003

2004

2005

488.500

112556

105075

96103

110000

90000

Date privind depozitele existente neconforme
Conform planului de implementare pentru depozitare şi Hotarârii de Guvern nr. 349/2005
privind depozitarea deşeurilor, în judeţul Gorj existau, la nivel de 2004, 8 depozite
neconforme clasa „b” de deşeuri municipale. Termenele limită de sistare a activităţii acestor
depozite sunt date în tabelul de mai jos, precum şi capacităţile proiectate şi disponibile de
depozitare pentru aceste depozite sunt sintetizate sub forma tabelului de mai jos.
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Tabel 31:
Capacitatea de depozitare a depozitelor neconforme din judeţ şi anii
prevăzuţi pentru inchiderea acestora.
Suprafaţă /
ha

Depozit

An sistare
activitate cf.
HG 349/
2005

Capacitate
proiectată / m3

Capacitate
disponibilă pentru
depozitare la
nivelul anului
2006

Târgu Jiu

1.05

2004

105.000

0

Rovinari

1.2

2007

10.000

6250

Motru

1

2009

600.000

178000

Ticleni

1.5

2009

40.000

13800

Turceni

1.5

2009

126.000

28600

Novaci

2

2009

1.800

320

Tg Cărbuneşti

1

2009

40.000

7000

Bumbeşti Jiu

4

2009

500000

280000

Sursa: APM Gorj
Astfel, prin comparaţie cu datele PRGD pentru Regiunea IV Sud Vest Oltenia la nivelul
anului 2003 exista o capacitate disponibilă de depozitare, pentru întreg judeţul Gorj un de
739.000 m3, aceasta scăzând la nivelul anului 2006 la 513.970 m3.
In ceea ce priveşte evoluţia cantităţilor depozitate în depozitele neconforme din Judeţ, în
ultimii 5 ani faţă de anul de referinţă 2005, acestea sunt următoarele.
Judet

GORJ

Depozit
neconform/localitate
Tg.Jiu
Rovinari
Motru
Ticleni
Turceni
Novaci
Tg. Carbunesti
Bumbesti Jiu

Cantitati deseuri depozitate(tone)
2001
13422
4400
6121
2400
1300
150
1120
8500

2002
40341
4930
7673
4715
1500
760
1850
2520

2003
59823
3870
6153
5323
1720
980
3150
1730

2004
73745
2492
4548
8563
1782
1325
4880
1499

2005
48387
1680
2739
8376
5245
520
5000
2900

In zona rurală a judeţului Gorj există deasemenea un număr semnificativ de depozite
neautorizate. Pentru acestea, sistarea activităţii este stabilită clar, urmând ca, o dată cu
implementarea activităţii de transfer (existentă, în momentul de faţă, în stadiul de proiect),
spaţiul rural să fie arondat unor staţii de transfer.
Astfel, au fost inventariate un număr de peste 61 de depozite comunale necontrolate, având
o suprafaţă de cca. 40.54 ha, care produc o cantitate semnificativă de levigat.
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Date privind depozitul conform
Depozit conform pentru deşeuri menajere Târgu Jiu – amplasament Dealul Calului, în
apropierea orasului, în zona Bârseşti. Anul de punere în funcţiune a depozitului este 2009.
Operatorul depozitului este SC UEG MEDIU SRL.
Locaţia pentru depozitul Târgu Jiu o reprezintă fostă carieră de piatră a societăţii Lafarge. In
această locaţie a fost exploatată materia primă necesară pentru producerea cimentului.
Suprafaţa totală ocupată de viitorul depozit conform pentru deşeuri menajere este de
379.000 m2, din care 115.700 m2 vor fi ocupaţi de depozitul propriu-zis şi 10.525 m2 de aria
de servicii. Depozitul este proiectat pentru o capacitate de 1.925.310 m3.
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3. OBIECTIVE ŞI ŢINTE JUDEŢENE DE
GESTIONARE A DEŞEURILOR
Urmând principiile strategice ale politicilor Uniunii Europene în domeniul gestiunii deşeurilor,
Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Naţional de Gestionare a
Deşeurilor, stabilesc următoarea ierarhie, în ordine descrescătoare a priorităţii acordate, a
opţiunilor de tratare a deşeurilor municipale:
1. prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile generatoare
de deşeuri şi regândirea fluxurilor tehnologice de producţie;
2. minimizarea generării de deşeuri– prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare
domeniu de activitate şi schimbarea comportamentului consumatorilor;
3. valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei;
4. eliminarea finală – prin incinerare şi depozitare.
In consecinţă, în mod similar capitolului corespunzător din PRGD pentru Regiunea IV Sud
Vest Oltenia, obiectivele PJGD Gorj sunt prezentate într-o ordine care reflectă în mare
măsura principiile de mai sus.
În funcţie de modul de formulare şi caracterul lor cuantificabil, obiectivele se împart în două
categorii:
 obiective cu caracter politic, decizional referitoare la aspecte instituţionale şi
organizatorice, resurse umane, finanţare, informarea şi conştientizarea părţilor
implicate; acestea nu pot fi neapărat corelate/ exprimate cu ţinte specifice.
 obiective de natură tehnică, care sunt cuantificabile şi deci posibil a fi exprimate prin
ţinte specifice.
Obiectivele şi ţintele stabilite de PJGD Gorj au fost formulate astfel încât să îndeplinească o
serie de criterii:
Pentru
obiective

Pentru ţinte



Consecvenţa cu principiile fundamentale ale politicii UE în domeniul gestiunii deşeurilor,
principii amintite în capitolul introductiv: Principiul Poluatorul Plăteşte, Principiul Prevenirii,
Principiul Proximităţii;



Consecvenţa cu „ierarhia piramidală a metodelor de tratare a deşeurilor”, prin urmărirea
priorităţilor în următoarea ordine: prevenirea generării deşeurilor la sursă, reutilizarea şi
reciclarea acestora, valorificarea energetică, eliminarea finală a deşeurilor prin incinerare sau
depozitare;



Corelaţia clară cu problemele identificate în teritoriu, specifice Judeţului Gorj



Concordanţa cu obiectivele stabilite la nivel naţional (Strategia Naţională de Gestionare a
Deşeurilor şi Planul National de Gestionare a Deşeurilor) şi la nivel regional (PRGD
Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia).



Exprimarea cantitativă a fiecărui obiectiv stabilit şi clar referenţiată la reperul de timp din
viitor, la care se doreşte atingerea sa;



Susţinerea ţintelor regionale; în acest sens toate ţintele PJGD Gorj sunt cel puţin egale cu
ţintele PRGD Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia;



Să permită acolo unde este cazul stabilirea de ţinte intermediare.
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Obiectivele care trebuie îndeplinite în spectrul de timp acoperit de PJGD sunt prezentate
mai jos într-o manieră sumară grupate într-un număr de 12 subdomenii ale sectorului de
gestiune a deşeurilor.
Tabel 32:

Obiective şi ţinte judeţene în gestionarea deşeurilor

Domeniul prioritar 1: Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice responsabile cu implementarea PJGD
şi a partenenerilor: operatori economici, organizaţii ale societăţii civile, etc
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Termen

1.

OS1. Realizarea listei complete a indicatorilor
de monitorizare a PJGD, privind generarea şi
gestionarea deşeurilor şi indicatorii tehnicoeconomici aferenţi investiţiilor de infrastructură.

2009 -trimestrul 3

OS2. Îmbunătăţirea semnificativă a proceselor
de colectare şi procesare la nivel judeţean a
datelor statistice şi informaţiilor referitoare la
deşeuri, inclusiv prin modernizarea Sistemelor
de Management a Informaţiei (hardware,
software şi instruirea operatorilor)

Trimestrul 22010

OS3. Asigurarea unui personal suficient de
instruit, în cadrul Unităţilor de Implementare a
Proiectelor Phare CES 2004, 2005, 2006,
Consiliului Judeţean şi Consiliului Local în
domeniul managementului proiectelor de
investiţii şi al managementului deşeurilor.

Permanent

2.

Dezvoltarea sistemului de
monitorizare şi evaluare a
performanţei activităţii de gestiune a
deşeurilor.

Creşterea capacităţii de management
(inclusiv management de proiect) în
cadrul sectorului de gestiune a
deşeurilor la nivel local şi judeţean.

Domeniul prioritar 2: Finanţarea sectorului de gestiune a deşeurilor
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Termen

3.

OS4. Stimularea implicării sectorului privat pe
piaţa managementului deşeurilor.

Permanent

OS5. Asigurarea unei absorbţii optime a
fondurilor UE (Fonduri Structurale şi de
Coeziune) şi naţionale şi încurajarea
parteneriatelor public private pentru investiţiile de
capital.

Permanent

OS6. Îmbunătăţirea eficienţei operatorilor
economici din domeniu, pentru stabilirea unor
tarife şi taxe convenabile pentru populaţie, care
să acopere costurile gestiunii deşeurilor.

Permanent

Asigurarea fondurilor necesare
pentru realizarea şi operarea
infrastructurii de gestionarea
deşeurilor, prin aplicarea
mecanismelor economice şi a
principiului “poluatorul plăteşte“ şi al
“responsabilităţii producătorului“.
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Domeniul prioritar 3: Conştientizarea şi informarea publicului în privinţa gestionării adecvate
a deşeurilor municipale
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Termen

4. Asigurarea fluxului pasiv
de informaţii referitor la
gestionarea deşeurilor,
în special cu privire la
consecinţele ecologice,
sociale şi economice ale
măsurilor propuse de
PJGD.

OS7. Creşterea gradului de acces la informaţii
privind datele legate de gestionarea deşeurilor
şi a transparenţei decizionale privind proiectele
de investiţii, stabilirea tarifelor de salubritate,
etc în conformitate cu cerinţele Convenţiei de la
Aarhus şi a legislaţiei naţionale specifice.

Trimestrul
2 -2009

5. Asigurarea fluxului activ
referitor la informaţiile
legate de gestionarea
deşeurilor, în special cu
privire la consecinţele
ecologice, sociale şi
economice ale măsurilor
propuse de PJGD.

OS8. Dezvoltarea canalelor mass-media şi
bazate pe internet pentru diseminarea
informaţiilor principale referitoare la PJGD Gorj
şi la problemele actuale generate de
gestionarea defectoasă a deşeurilor.

2009

OS9. Organizarea în parteneriat de campanii
anuale de conştientizare/ educare a cetăţenilor
cu privire la: * evitarea depozitării necontrolate
a deşeurilor, * colectarea selectivă, * inimizarea
generării deşeurilor, cu o audienţă de cel puţin
10% din populaţia judeţului.

Anual

Domeniul prioritar 4 : Prevenirea şi minimizarea generării deşeurilor
Obiectiv principal

6. Furnizarea de suport
părţilor interesate pentru
aplicarea practică a
abordărilor de prevenire
a generării deşeurilor

Obiectiv subsidiar

Termen

OS10. Realizarea unor instrumente de
transfer a cunoştinţelor privind cadrul general,
tehnologiile, etc referitoare la minimizarea
generării deşeurilor.

2014

OS11. Urmărirea principalelor investiţii în
infrastructura de colectare a deşeurilor pentru
a se evita supra-dimensionarea capacităţilor.

Permanent,
în perioada
2011-2013
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Domeniul prioritar 4. Valorificarea potenţialului util din deşeuri
Obiectiv principal
7.

Obiectiv subsidiar

Termen

Crearea unui cadru favorabil,
din punct de vedere
informaţional, tehnic şi
economic pentru promovarea
reutilizării, reciclării şi
recuperării materialelor

2012
OS12. Furnizarea de suport către operatorii economici,
în vederea stimulării pieţei de materii prime secundare şi
a încurajării utilizării produselor reciclate post-consum.

8.

Dezvoltarea valorificării
materiale

OS13. Creşterea gradului de valorificare materială
(reciclare) a deşeurilor municipale altele decât cele de
ambalaje.

Gradual până
în 2013

9.

Identificarea opţiunilor
secundare de valorificare
energetice

OS14. Identificarea şi utilizarea posibilităţilor de
valorificare a deşeurilor prin coincinerare, în cazurile în
care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de
vedere tehnico-economic.

Gradual până
în 2013

Domeniul prioritar 5. Colectarea şi transportul deşeurilor
Obiectiv principal

10. Asigurarea de sisteme de colectare şi
transport adaptate numărului de locuitori şi
cantităţilor de deşeuri

11. Dezvoltarea unui sistem integrat de colectare
şi transport al deseurilor, în corelare cu ţintele
pe reciclare, fracţii biodegradabil, depozitare
finală/ închiderea depozitelor neconforme.

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen

OS15. Extinderea
sistemelor de colectare a
deşeurilor municipale în
mediul urban.

aria de
acoperire
100%

2013

OS16. Extinderea
sistemului de colectare a
deşeurilor municipale în
mediul rural.

arie de
acoperire
minim 90%

2009

OS17. Asigurarea unei infrastructuri
adecvate pentru colectarea şi
transportul deşeurilor.

Gradual până
în 2011

OS18. Construirea unui
număr de staţii de
transfer în corelaţie cu
termenele de închidere a
depozitelor existente,
care să fie includă şi staţii
de sortare a deşeurilor
reciclabile

2013
Ţintă 5
staţii de
transfer

OS19. Colectarea separată a
deşeurilor periculoase existente în
deşeurile municipale
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Domeniul prioritar 6: Devierea fluxului de deşeuri biodegradabile de la depozitarea finală
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

12. Reducerea cantităţii de deşeuri
municipale biodegradabile depozitate
prin devierea acestui flux

OS20. Reducerea
cantităţilor de
deşeuri
biodegradabile care
ajung la depozitele
finale.

Ţinte

Termen

Reducerea
cu 25% din
cantitatea
totală
produsă în
1995

2010

Reducerea
cu 50 % din
cantitatea
totală
produsă în
1995

2013

Reducerea
cu 65 din
cantitatea
totală
produsă în
19956

2016

Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegrabile depozitate

Tabel 33:

Reper de timp/ an

2008

2010

2013

2016

0

25

50

65

64.416

42.944

30.061

Reducere procentuală
obligatorie luând în
considerare cantitatea de
85.889 tone/ an produsă în
1995 conform PRGD ca fiind
100%)

%

Cantităţi permise

tone/an

Cantităţi totale

tone/an

91.430

91.946

92.386

94.486

Cantităţi colectate

tone/an

52.684

84.863

85.324

87.355

Reduceri exprimate
gravimetric

tone/an

0

20.447

42.380

57.294

Cantităţile de deşeuri biodegradabile care vor fi depozitate trebuie reduse cu procentajul
respectiv faţă de cantitatea de 85.889 tone, extrapolată la nivelul judeţului din valoarea
calculată la nivel naţional pentru anul 1995.
Ţintele care rezultă din Directiva 1999/ 31/ EC privind depozitarea şi HG 349/ 2005 au fost
calculate astfel: pentru 2010, 75% din valoarea de referinţă reprezintă cantitatea maximă
permisă pentru a fi depozitată = 64.416 tone, valoare care este scăzută din cantitatea total
generată care a fost calculată pe baza prognozei din capitolul următor
6

Deşi această ţintă nu se încadrează în orizontul de timp al PJGD, ea stabileşte necesitatea unei
tendinţe de reducere a cantităţilor de deşeuri biodegradabile care să
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S-a plecat, astfel, de la premiza că în judeţul Gorj vor fi aplicate aceleaşi procentaje ale
reducerilor de cantităţi ale deşeurilor biodegradabile, ca şi în restul Regiunii 4 Sud Vest
Oltenia şi respectiv, ca în restul judeţelor ţării.
Domeniul prioritar 7. Recuperarea şi reciclarea deşeurilor din ambalaje
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Termen

13. Dezvoltarea schemelor de colectare
selectivă şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje în sectorul comercial şi
industrie.

OS21. Dezvoltarea schemelor de colectare selectivă şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje în sectorul comercial şi
industrie
OS22.
Recuperea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje, în
conformitate cu cerinţele legale7, după cum urmează:

Permanent

31 decembrie 2008

Total recuperat: 40%
Total reciclat: 33% cu:
- 32% sticlă
- 60% hârtie şi carton
- 50% metal

14. Creşterea gradului de recuperare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje
raportate la cantităţile de ambalaje
introduse pe piaţă

Total recuperat: 45%
Total reciclat: 38% cu:
- 38% sticlă
- 60% hârtie şi carton
- 50% metal
- 16% plastic
Total recuperat: 48%
Total reciclat: 42% cu:
- 44% sticlă
- 60% hârtie şi carton
- 50% metal
- 14% plastic
- 12% lemn
Total recuperat 53%
Total reciclat: 46% cu:
- 48% sticlă
- 60% hârtie şi carton
- 50% metal
- 16% plastic
- 15% lemn
Total recuperat: 57%
Total reciclat: 50% cu:
- 54% sticlă
- 60% hârtie şi carton
- 50% metal
- 18% plastic
- 15% lemn
Total recuperat: 60%
Total reciclat: 55% cu:
- 60% sticlă
- 60% hârtie şi carton
- 50% metal
- 22,5% plastic
- 15% lemn

2009

2010

2011

2012

2013

Ţintele ‚ în conformitate cu Directiva Deşeurilor de ambalaje sunt prezentate în tabelul de
mai jos
7

HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje modificată şi
completată prin Ordin 1872/2006
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Tabel 34:

Tinte privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje

Domeniul prioritar 8. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări.
Obiectiv principal

15. Asigurarea unei
gestiuni
corespunzătoare a
deşeurilor din
construcţii şi demolări

Obiectiv subsidiar

Termen

OS23. Iniţierea şi dezvoltarea
colectării separate a deşeurilor din
construcţii şi demolări, pe categorii:
deşeuri periculoase şi deseuri
nepericuloase

Permanent

OS24. Tratarea deşeurilor periculoase
din construcţii şi demolări în vederea
scăderii potenţialului periculos şi
eliminării sigure a acestora.

Permanent

Domeniul prioritar 8. Gestionarea deşeurilor voluminoase.
Obiectiv principal
16. Asigurarea unei
gestiuni
corespunzătoare a
deşeurilor voluminoase

Obiectiv subsidiar

Termen

OS25. Înfiinţarea de puncte speciale
pentru colectarea pe bază de aport
voluntar a deşeurilor voluminoase
provenind de la populaţie, scheme de
colectare din uşă în uşă la perioade
bine stabilite – eventual coordonate la
nivel naţional (evenimente de genul
„Marea Debarasare”)

Etapizat până în
anul 2013

Domeniul prioritar 9. Eliminarea nămolurilor de la staţiile de epurare a apelor
uzate orăşeneşti
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Termen
Permanent

17. Asigurarea unei
gestiuni
corespunzătoare a
nămolului provenit de
la staţiile de epurare

OS26. Revizuirea detaliată şi
punerea în aplicare a Planului de
acţiune pentru valorificarea
nămolului din staţiile de epurare ale
apelor uzate menajere, sub
coordonarea APA Regio Târgu Jiu.

Domeniul prioritar 10. Anvelope uzate
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar
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18. Reducerea cantităţilor
de anvelope

OS27. Recuperarea a 60% din
cantităţile de anvelope uzate pentru
valorificare, reciclare sau valorificare
termoenergetică

Etapizat până în
2015

Domeniul prioritar 11. Vehicule scoase din uz (VSU)
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen

19. Asigurarea condiţiilor
favorabile pentru
funcţionarea sistemului
de colectare,
valorificare şi reciclare
a vehiculelor scoase
din uz

OS28. Asigurarea
bunei funcţionări a
reţelei de puncte de
colectare/
dezmembrare VSU şi
trimiterea către
facilităţi de reciclare a
materialelor / VSU
colectate în vederea
atingerii ţintelor de
recuperare şi
reciclare.

Recuperarea şi
reciclarea a cel
puţin 85% din
greutatea
vehiculelor
scoase din uz
construite după
01.01.1981

Permanent

Domeniul prioritar 12. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

8

Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Ţintă

Termen

20. Asigurarea unei
gestiuni
corespunzătoare a
DEEE, prin colectare
separată, reutilizare în
măsura posibilităţilor,
reciclare şi valorificare

OS29. Infiinţarea şi
asigurarea bunei
funcţionări a punctelor
de colectare separată a
DEEE provenite de la
populaţie.

Minim 3 puncte
de colectare în
cuprinsul
judeţului8;

Permanent

Colectare 4
kg/persoană/an

Permanent

OS30. Reutilizarea,
reciclarea şi valorificarea
deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice.

Reutilizarea,
reciclarea şi
valorificarea a
75% din
deşeurile de
echipamente
electrice şi
electronice

Permanent

Un astfel de centru este necesar pentru fiecare oraş cu mai mult de 20.000 locuitori
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Domeniul prioritar 13. Eliminarea deşeurilor
Obiectiv principal

Obiectiv subsidiar

Termen

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

OS31. Punerea în funcţiune a unui
depozit conform cu cerinţele legale

2009

OS32. Închiderea etapizată a
depozitelor urbane neconforme
conform HG nr. 349/2005

2009

OS33. Închiderea gropilor comunale
de depozitare neautorizată a
deşeurilor din zona rurală

2009
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4. PROGNOZA GENERĂRII DEŞEURILOR
MUNICIPALE
ŞI
ASIMILABILE
ŞI
A
DEŞEURILOR DIN AMBALAJE
In cadrul acestui capitol se realizează o anticipare a evoluţiei cantităţilor generate de deşeuri
municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii şi a deşeurilor de ambalaje pentru
întreg orizontul de timp al Planului constând în intervalul 2005- 2013.
Semnificaţia prognozei în procesul de planificare merită scoasă în evidenţă, deoarece pe
baza cantităţilor prognozate a se genera în viitor se vor calcula capacităţile de colectare,
transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor care trebuie gestionate; PJGD Gorj se poate
adapta astfel unor nevoi şi ţinte aflate în evoluţie.
Metodologia de calcul a prognozei va trebui să introducă un anumit grad de flexibilitate,
pentru a se asigura de faptul că PJGD va putea fi adaptat în funcţie de schimbările apărute.
În cele ce urmează, vor fi prezentaţi factorii relevanţi care stau la baza calculului prognozei
atât pentru deşeurile municipale în general, cât şi specific, pentru deşeurile de ambalaje.
Factorii importanţi care pot influenţa prognoza sunt:


evoluţia populaţiei la nivelul judeţului;



evoluţia economică a judeţului;



schimbări privind cererea şi natura bunurilor de larg consum;



schimbări în tehnologiile de producţie.

4.1

Tendinţe de evoluţie a factorilor relevanţi privind
deşeurilor municipale şi a deşeurilor din ambalaje

gen erarea

4.1.1. Evoluţia populaţiei
Prognoza evoluţie populaţie pleacă de la premizele definite în cadrul PRGD pe baza datelor
puse la dispoziţie de către Institutul Naţional de Statistică („Prognoza evoluţiei populaţiei
după zonele de origine în 2004-2005”, INS, 2006); astfel, între 2003 şi 2013 au fost
identificate urmatoarele tendinţe:


zona urbană: rată de creştere negativă de -0.48 % pe an;



zona rurală : rată de creştere negativă de -0.73 % pe an.

In concluzie, tendinţele de evoluţie a populaţiei luate în considerare în prognozele realizate
în cadrul PJGD Gorj sunt date de următoarele cifre ale ritmului de dezvoltare a populaţiei:
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Prognoza indicilor evoluţiei demografice în judeţul Gorj

Tabel 35:

Perioadă

Mediul Urban (ritm de
creştere anual)

Mediul Rural (ritm de
creştere anual)

-0.48%

-0.73%

2007-2013

Tabel 36:
Evoluţia prognozată a populaţiei din judeţul Gorj pentru perioada 2008 2013Tabel 3 Prognoza evoluţiei populaţiei în judeţul Gorj
Popul
aţie /
An
Mediu
urban

Loc.

Mediu
rural

Loc.

Total

Loc.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

384852

383557

381643

374,986

372,652

370,332

368,028

365,738

363,464

190214

189551

188538

154,931

154,203

153,478

152,757

152,039

151,324

194638

194006

193105

220,055

218,449

216,854

215,271

213,699

212,139

4.1.2. Evoluţia generării deşeurilor
PNGD precum şi PRGD indică o creştere anuală a ratei de generare a deşeurilor de 0.8%.
Aşa cum s-a amintit, indicele de generare a deşeurilor asumat de PNGD precum şi PRGD
pentru anul de referinţă 2003 este de 0.9 kg/locuitor/zi pentru zonele urbane şi de 0.4
kg/locuitor/zi pentru zonele rurale.
Următoarele ipoteze vor reflecta aceste tendinţe generale, în condiţiile unei creşteri
economice iar comportamentul consumatorilor se va schimba astfel încât ponderea
deşeurilor organice în fluxul de deşeuri menajere se va reduce iar cea a deşeurilor din
ambalaje va creşte:


scădere a cantităţii de deşeuri organice de 1% pe an;



creştere a cantităţii de deşeuri din hârtie şi carton de 3% pe an;



creştere a cantităţii de deşeuri din plastic de 2% pe an;



scădere a cantităţii de deşeuri din sticlă de 1% pe an;



tendinţă constantă a cantităţii de materiale feroase;



creştere a cantităţii de deşeuri textile de 1% pe an.
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Tabel 37:
An

Prognoza generării deşeurilor în judeţul Gorj
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mediu urban
Deşeuri
colectate de
la populaţie
Deşeuri
asimilabile
din comerţ,
industrie şi
instituţii

52,449

52,620

52,791

52,964

53,136

53,310

53,484

53,658

53,833

22,291

22,363

22,436

22,510

22,583

22,657

22,731

22,805

22,879

570

572

574

575

577

579

581

583

585

1,166

1,169

1,173

1,177

1,181

1,185

1,189

1,192

1,196

1,699

1,705

1,710

1,716

1,722

1,727

1,733

1,739

1,744

1,600

1,605

1,610

1,615

1,621

1,626

1,631

1,637

1,642

3,399
83,172

3,410
83,444

3,421
83,716

3,432
83.989

3,443
84,263

3,454
84,538

3,466
84,814

3,477
85,090

3,488
85,368

Alte deşeuri
colectate
selectiv
Deşeuri
voluminoase
Deşeuri din
parcuri şi
grădini
Deşeuri din
pieţe
Deşeuri
stradale

Total urban

Mediu rural
Deşeuri
colectate de
la populaţie
Deşeuri
asimilabile
din comerţ,
industrie şi
instituţii

33,370

33,391

33,412

33,434

33,455

33,477

33,498

33,520

33,541

8,342

8,348

8,353

8,358

8,364

8,369

8,375

8,380

8,385
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An

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

53,784

53,819

53,853

53,888

53,922

53,957

53,992

54,026

54,061

136,956

137,262

137,569

137,877

138,185

138,495

138,805

139,116

139,429

Total rural

Total urban +
rural

Tabel 38:
Prognoza evoluţiei compoziţiei deşeurilor pentru orizontul de timp al PJGD
Gorj (tone/ an)
Tip deşeu

2005

2006

2007

Biodegradabil

67,115

66,755

Hârtie şi carton

18,986

Plastic

2008

2009

2010

2011

2012

2013

66,399

66.046

65,697

65.350

65,007

64,667

64.330

19,412

19,852

20.305

20,774

21.257

21,755

22,269

22.800

12,500

12,687

12,879

13.074

13,274

13.477

13,685

13,898

14.115

Sticlă

7,025

7,003

6,981

6.960

6,939

6.918

6,898

6,877

6.857

Metal

3,769

3,776

3,785

3.794

3,802

3.811

3,820

3,828

3.837

Lemn

4,469

4,508

4,548

4.588

4,629

4.670

4,712

4,754

4.797

207

207

207

208

208

208

209

209

209

15,888

15,901

15,893

15.865

15,815

15.742

15,647

15,529

15.387

Componente
minerale
Altele

Tabel 39:
Prognoza evoluţiei cantităţilor de deşeuri generate şi a celor colectate în
judeţul Gorj pentru orizontul de timp al PJGD
Cantităţi totale (tone/ an)

An

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Urban

83,172

83,444

83,716

83,989

84,263

84,538

84,814

85,090

85,368

Rural

53,784

53,819

53,853

53,888

53,922

53,957

53,992

54,026

54,061

Total

136,956

137,262

137,569

137,877

138,185

138,495

138,805

139,116

139,429

71,769

72,179

72,833

73,910

75,837

80,311

84,814

85,090

85,368

1,280

1,292

2,154

5,389

48,530

48,561

48,592

48,624

54,061

73,049

73,470

74,987

79,299

124,367

128,872

133,406

133,714

139,429

63,907

63,792

62,582

58,578

13,819

9,623

5,399

5,403

0

Generare

Colectare
Urban
Rural
Total
Total
deşeuri necolectate

- 60 -

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România

Evolutia cantitatilor generate si colectate de deseuri in judetul
Gorj
160000
140000
120000

Generat Urban

100000

Generat Rural
Generat Total

80000

Colectat Urban

60000

Colectat Rural

40000

Colectat Total

20000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare
Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare pe orizontul de timp al PJGD a fost
prognozată – diferenţiat pe mediul urban şi pe mediul rural, respectiv total – pornind de la
situaţia existentă, dar în special pe baza ţintelor indicate de PRGD pentru Regiunea IV Sud
Vest Oltenia.
Luând în considerare faptul că, prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea se prevede
interzicerea utilizării gropilor de depozitare neautorizate din zonele rurale până la data de 16
iulie 2009, ţinta privind arondarea locuitorilor din aceste comunităţi la servicii de salubrităţi
este de 90% pentru anul 2009. In cadrul grupului de lucru pentru elaborarea PJGD Gorj, sau purtat discuţii referitor la realismul stabilirii acestei ţinte, dar la recomandarea ARPM
Craiova şi APM Gorj decizia a fost de a păstra această cifră în prognoza realizată, tocmai
din perspectiva asigurării unei coerenţe totale cu PRGD pentru Regiunea IV Sud Vest
Oltenia.
Astfel, în tabelul de mai jos, este oferită prognoza evoluţiei gradului de acoperire cu servicii
de salubrizare în orizontul de timp al PJGD.

An
Grad de acoperire
în mediul urban%
Grad de acoperire
în mediul rural %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

86

87

87

88

90

95

100

100

100

2

2

4

10

90

90

90

90

100

Creşterea indicelui de generare a deşeurilor
Indicele de generare a deşeurilor constituie un parametru complex, care este determinat de
o serie de alţi parametri care ţin de statistica dezvoltării socio-economice a zonei
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considerate - în acest caz judeţul Gorj. Factori care pot influenţa în mare măsură indicele
de generare includ: produsul intern brut, venitul net pe gospodărie, costul coşului zilnic, etc.
Totuşi, PRGD pentru Regiunea IV Sud Vest Oltenia elaborate în anul 2006 a stabilit pentru
prognoza generării deşeurilor o creştere anuală de 0,8 % a indicelui de generare a
deşeurilor municipale, iar metodologia aprobată prin OM 951/ 2007 prevede păstrarea
aceleaşi valori pentru PJGD-uri.
Prognoza cantităţilor şi ţintele referitoare la deşeurile biodegradabile
Conform legislaţiei în vigoare, deşeurile biodegradabile sunt reprezentate de deşeuri care
suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină,
hârtia şi cartonul (Directiva 1999/31/EC si HG 349/2005). Ca urmare, deşeurile
biodegradabile municipale reprezintă fracţia biodegradabilă din deşeurile menajere şi
asimilabile colectate în amestec, precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale
colectate separat, inclusiv deşeuri din parcuri şi grădini, pieţe, deşeuri stradale şi deşeuri
voluminoase. Aceleaşi acte legislative de nivel comunitar şi naţional stabilesc următoarele
ţinte privind devierea fluxului de material biodegradabile de la depozitarea finală:
a) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea
totală anul 1995, (exprimată gravimetric) în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;
b) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea
totală anul 1995, (exprimată gravimetric) în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;
c) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea
totală din anul 1995, (exprimată gravimetric), , în maximum 15 ani de la data de 16 iulie
2001.
Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor prevede ca statele membre care în anul
1995 pentru care există date standardizate EUROSTAT au depozitat mai mult de 80 % din
cantitatea colectată de deşeuri municipale pot amâna atingerea ţintelor menţionate mai sus
cu o perioadă care nu trebuie să depăşeasca patru ani.
România nu a solicitat perioadă de tranziţie pentru îndeplinirea ţintelor de reducere a
deşeurilor biodegradabile municipale depozitate, dar pentru îndeplinirea cerinţelor Directivei,
ţara noastră va putea aplica prevederile art. 5(2), privind posibilitatea amânârii realizării
ţintelor cu perioade de maxim 4 ani, (16 iulie 2010 şi respectiv 16 iulie 2013). Cea de-a treia
ţintă trebuie atinsă la termenul prevăzut în Directivă (16 iulie 2016, cu un an după
încheierea orizontului de timp al PJGD), .
In concluzie, PJGD Gorj a calculat cantităţile admisibile la depozitare, folosind aceleaşi ţinte
pentru devierea fracţiei biodegradabile de la depozitarea finală, ca şi cele naţionale,
respectiv:
Termen limită

Ţinta cantităţii permise pentru
depozitare, faţă de cantitatea
totală produsă în 1995, exprimată
gravimetric

16 iulie 2010

75 %

16 iulie 2013

50%

16 iulie 2016

35%
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Cantitatea totală de deşeuri biodegradabile generate în România în anul 1995 a fost de 4,8
milioane tone. (conform Planului de implementare a Directivei privind depozitarea
deşeurilor), iar cantitatea de deşeuri biodegradabile generate în judeţul Gorj a fost estimată
proporţional la cei 397170 locuitori ai judeţului înregistraţi la data respectivă, ajungându-se
astfel la valoarea de 84.053 tone cantităţi totale de deşeuri biodegradabile municipale
generate în anul 1995 la nivelul judeţului, ca valoare de calcul a reducerilor necesare.
Cuantificarea cantităţilor maxime admisible pentru depozitare, şi prin diferenţă, ţintele privind
cantităţile acestui flux care trebuie deviate sau reduse de la depozitare sunt furnizate în
tabelul de mai jos.
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Tabel 40:

Prognoza generării şi colectării deşeurilor biodegradabile în judeţul Gorj

1,4

2006
2007
2008
Deşeuri
2005
2009
2010
2011
2012
2013
biodegradabile (tone/
an)
Cantităţi generate pe
categorie de deşeu
Deşeuri biodegradabile colectate în amestec de la populaţie
Urban
]
Deşeuri alimentare/
fracţie organică
29,077
28,881
28,685
28,491
28,298
28,106
27,916
27,727
27,539
Hârtie şi carton
9,454
9,769
10,095
10,432
10,780
11,140
11,511
11,895
12,292
Lemn
1,271
1,288
1,305
1,323
1,340
1,358
1,376
1,394
1,413
Rural
Deşeuri alimentare/
fracţie organică
21,143
20,945
20,749
20,555
20,362
20,171
19,982
19,795
19,610
Hârtie şi carton
3,093
3,188
3,286
3,387
3,491
3,598
3,708
3,822
3,939
Lemn
1,079
1,090
1,102
1,113
1,125
1,137
1,149
1,162
1,174
Deşeuri biodegradabile din deşeurile asimilabile din comerţ,industrie, instituţii. etc (Total = Rural + Urban)
4,088
4,090
4,093
4,096
4,098
4,101
4,104
4,106
4,109
Deşeuri biodegradabile din deşeurile colectate selectiv (Total = Rural + Urban)
276
276
276
277
277
277
277
277
277
Deşeuri biodegradabile din deşeurile din parcuri şi grădini
3,925
3,932
2,314
Deşeuri biodegradabile din deşeurile din pieţe

2,315

2,317

2,318

2,320

2,321

2,323

1,5

3,578
3,585
3,591
Deşeuri biodegradabile din deşeurile stradale

3,597

3,603

3,609

3,616

3,622

3,628

1,6

1,1

1,2
1,3

Cantităţi totale de deşeuri
municipale biodegradabile
generate

2,975

2,980

2,985

2,990

2,996

3,001

3,006

3,011

3,016

91,076

91,176

91,294

91,430

91,583

91,755

91,946

92,156

92,386
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Deşeuri din ambalaje
Pentru a stabili ţinte cantitative pentru recuperare şi reciclare, PRGD indică o estimare
pentru generarea deşeurilor din ambalaje în 2002: 40.34 kg/loc/an în judeţul Gorj. Din acest
tip de deşeuri, se estimează ca 70% sunt generate de către populaţie, unităţi comerciale sau
instituţionale şi 30% de către sectorul industrial.
In paralel cu creşterea economică se estimează că deşeurile din ambalaje vor creşte
cantitativ cu 10% pe an până în 2007, cu 7% până în 2010 şi cu 5% până în 2013 (PRGD).
Pornind de la această ipoteză, se admite o creştere de 8% pe an până la sfârşitul perioadei
– anul 2013. In continuare este prezentată evoluţia prognozată a generării şi colectării
deşeurilor de ambalaje/ materiale reciclabile.
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Prognoza generării şi colectării/ reciclării deşeurilor de ambalaje în judeţul Gorj

Tabel 41:
Deşeuri de ambalaje

2005

2006

2007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

A. Deşeuri de ambalaje generate
Generare deşeuri de
ambalaje
Indice de creştere

kg/loc/an
%

53.7
7

59.1
7

63.2
7

67.6
7

72.4
7

76.0
5

79.8
5

83.8
5

87.9
5

Populaţie/comerţ şi
instituţii
Deşeuri de ambalaje in
deşeuri municipale
Total din care:

%

70

70

70

70

70

70

70

70

70

41.2

43.3

45.4

47,3

50,6

53,2

55,8

58,6

61,6

14,360

15,698

16,692

17,750

18,874

19,694

20,550

21,443

22,376

zona urbană*

tone/an

9,217

10,085

10,733

11,424

12,159

12,699

13,263

13,853

14,468

zona rurală*

tone/an

5,144

5,614

5,959

6,326

6,715

6,995

7,287

7,591

7,907

zona urbană

kg/loc

58.7

64.5

69.0

73.7

78.8

82.7

86.8

91.1

95.6

zona rurală

kg/loc

22.9

25.1

26.9

28.7

30.7

32.3

33.9

35.5

37.3

kg/loc
tone/an

* proporţional cu generarea de deşeuri
în amestec
B) Compoziţia deşeurilor de ambalaje pe tip de material
Lemn

%

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

Hârtie

%

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

plastic

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Sticlă

%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Metal

%

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

11,75

1,083

1,185

1,261

1,342

1,429

1,492

1,558

1,628

1,700

2,442

2,672

2,844

3,027

3,222

3,365

3,515

3,671

3,834

2,765

3,025

3,220

3,427

3,648

3,810

3,979

4,156

4,340

1,843

2,017

2,147

2,285

2,432

2,540

2,653

2,771

2,894

C) Cantităţi generate în zona urbană
lemn
hârtie
plastic
sticlă

tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
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metal

tone/a
n
Total
tone/a
n
D) Cantităţi generate în zona rurală
lemn
hârtie
plastic
sticlă
metal
Total

tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n

1,083

1,185

1,261

1,342

1,429

1,492

1,558

1,628

1,700

9,217

10,085

10,733

11,424

12,159

12,699

13,263

13,853

14,468

604

660

700

743

789

822

856

892

929

1,363

1,488

1,579

1,676

1,780

1,854

1,931

2,012

2,095

1,543

1,684

1,788

1,898

2,015

2,099

2,186

2,277

2,372

1,029

1,123

1,192

1,265

1,343

1,399

1,457

1,518

1,581

604

660

700

743

789

822

856

892

929

5,144

5,614

5,959

6,326

6,715

6,995

7,287

7,591

7,907

1,687

1,845

1,961

2,086

2,218

2,314

2,415

2,520

2,629

3,806

4,160

4,423

4,704

5,002

5,219

5,446

5,683

5,930

4,308

4,709

5,008

5,325

5,662

5,908

6,165

6,433

6,713

2,872

3,140

3,338

3,550

3,775

3,939

4,110

4,289

4,475

1,687

1,845

1,961

2,086

2,218

2,314

2,415

2,520

2,629

14,360

15,698

16,692

17,750

18,874

19,694

20,550

21,443

22,376

E) Cantităţi generate – total
Lemn
Hârtie
Plastic
Sticlă
Metal
Total

tone/a
ns
tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
tone/a
n
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5. FLUXURI SPECIALE DE DEŞEURI
5.1

Deşeuri periculoase din deşeurile de tip municipal

5.1.1. Tipuri de deşeuri periculoase din deşeurile municipale
Conform Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, pentru sectorul
municipal următoarele tipuri de deşeuri sunt considerate a fi deşeuri municipale periculoase
şi fac obiectul planificării:
Tabelul 42:

Tipuri de deşeuri periculoase din deşeurile municipale
Tip deşeu

Cod deşeu

Solvenţi

20 01 13*

Acizi

20 01 14*

Alcali

20 01 15*

Fotochimice

20 01 17*

Pesticide

20 01 19*

Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur

20 01 21*

Echipamente scoase din funcţiune, care conţin clorofluorcarburi

20 01 23*

Uleiuri şi grăsimi, altele decât cele menţionate în 20 01 25

20 01 26*

Vopseluri, cerneluri, adezivi, şi răşini care conţin substanţe periculoase

20 01 27*

Detergenţi care conţin substanţe periculoase

20 01 29*

Medicamente citotoxice şi citostatice

20 01 31*

Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

20 01 33*

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

20 01 35*

Lemn conţinând substanţe periculoase

20 01 37*

Pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice, codurile 20 01 21*, 20 01 23* şi 20
01 35*, există subcapitol separat care tratează aceasta problematică.
5.1.2. Situaţia actuală a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale
Situaţia actuală în domeniul gestionării deşeurilor periculoase din deşeurile municipale arată
că nu există colectare separată a acestor deşeuri, practic ele sunt colectate în amestec cu
deşeurile municipale. Ca urmare, nu există date privind cantităţile generate şi nici pentru
cantităţile colectate.
In acest sens, Metodologia de elaborare a planurilor regoinale şi judeţene propune o
estimare a acestor cantităţi folosind indicatori de generare, respectiv:
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 mediul urban:

2,5 kg/loc/an;

 mediul rural:

1,5 kg/loc/an.

5.1.3. Prognoza generării deşeurilor periculoase din deşeurile municipale
Din punct de vedere al prognozei privind generarea deşeurilor periculoase din deşeurile
municipale pentru perioada 2003 – 2013, aceasta se prezintă astfel:
Tabelul 43:
Judeţ U.M.
Gorj

tone

Prognoza generării deşeurilor periculoase din deşeurile municipale
Tone / An
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
437

450

452

453

454

455

456

457

458

459

460

Sursa: PRGD Regiunea 4, 2006
5.1.4. Colectarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale
Din punct de vedere al colectării deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, conform
obligaţiilor legale, trebuie asigurată colectarea separată a acestor deşeuri, precum şi
transportul, valorificarea şi eliminarea finală.
Există mai multe metode utilizate în mod frecvent pentru colectarea separată a deşeurilor
menajere periculoase. Cele mai frecvente sunt:
 colectarea mobilă cu ajutorul unor maşini speciale; acest sistem de colectare se
desfaşoară sub controlul unui operator de serviciu de salubritate. Exista două variante
de colectare: prin orare de colectare specifice pentru fiecare zonă în parte sau la cerere.
 puncte de colectare comunale fixe sau mobile (puncte de colectare speciale sau
comunale) si
 sisteme de returnare, organizate de distribuitori sau producători, în special pentru
acumulatori uzaţi, deşeuri provenite din uleiuri şi medicamente.
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Opţiuni de colectare a deşeurilor municipale periculoase

Tabelul 44:
Opţiune

Comentariu

Colectare
prin
unităţi mobile

Colectare
directă de la
gospodării

Deşeurile periculoase sunt colectate de la gospodării după
ce s-a stabilit o dată prin telefon.

Puncte de
colectare a
deşeurilor
periculoase

Containere
pentru colectarea
pe categorii a
deşeurilor
periculoase

Colectarea
magazine
companii
specializate

Acest sistem este des întâlnit pentru că este foarte bine
acceptat de locuitori. La fiecare aproximativ trei luni, un
vehicul special pentru colectarea deseurilor periculoase
vine la un punct de colectare bine stabilit sau într-un loc
special, unde, aproximativ 2 sau 3 ore, va colecta
deşeurile periculoase aduse de locuitorii care stau în
apropiere.
De obicei, la un punct de colectare sunt conectate
aproximativ 4000 până la 5000 de persoane. Maşina de
colectare poate deservi până la 700000 de persoane, cu o
frecvenţă de colectare trimestrială. Colectarea deşeurilor
periculoase este gratuită pentru clienţi, dacă întreaga
cantitate predată nu depăşeşte 20 kg/predare. Costurile
pentru acest sistem sunt incluse în taxa pentru colectarea
deşeurilor cotidiene.
Sistemul necesită un personal foarte bine pregatit pentru a
asigura colectarea adecvată a diferitelor tipuri de deşeuri
periculoase.
Se estimează că prin intermediul acestui sistem se vor
colecta aproximativ 35- 40% din deşeurile periculoase
provenite din gospodării.

prin
sau

Punctele oficiale de colectare a materialelor reciclabile pot
fi extinse şi pentru colectarea desşeurilor periculoase din
gospodării şi din sectorul comercial. Un avantaj al
sistemului îl constituie funcţionarea permanentă.
Comparativ cu cantităţile mici de deşeuri periculoase din
gospodării, care, de obicei, sunt aduse la aceste puncte de
colectare, costurile privind personalul sunt mari. Însă, este
nevoie de personal calificat pentru clasificarea şi presortarea deşeurilor periculoase. Din acest motiv, numărul
punctelor de colectare, care sunt pregătite să primească
deşeuri periculoase de la gospodării, ar trebui limitate şi
poziţionate atent, în raport cu structura aşezărilor.
Controlul colectării deşeurilor periculoase în recipienţi
specifici este dificil, vandalismul şi folosirea neadecvată
fiind impedimentele principale. Deci, containerele de
colectare necesită protecţie. Acest lucru se poate realiza
prin amplasarea lor la magazinele care comercializează
aceste produse, companii specializate sau la punctele de
colectare.
Acest sistem funcţionează foarte bine pentru colectarea
bateriilor de maşină folosite şi a uleiurilor uzate, în
colaborare cu unităţile care comercializează aceste
produse şi care pot fi răspunzătoare pentru colectarea
acestor articole după utilizarea lor de către clienţi.

Estimare

Colectarea deşeurilor
periculoase provenite din
gospodării prin unităţi mobile

Aceasta opţiune nu este
recomandată
datorită
costurilor prea mari.
Se recomandă una sau două
locaţii în oraşul reşedinţă de
judeţ în combinaţie cu
punctele de colectare pentru
reciclare şi cooperare cu
depozitul de
deşeuri.
Pot fi colectate toate tipurile
de
deşeuri periculoase.

Sistemul de colectare trebuie
controlat şi este viabil când
este combin t cu un sistem de
control
de
prevenire
a
vandalismului .
Aceasta reprezintă o soluţie
recomandată
pentru
colectarea medicamentelor
expirate, a uleiurilor uzate, a
acumulatorilor de maşină şi a
bateriilor.

Aceste opţiuni de colectare trebuie corelate, datorită lipsei experienţei şi practicii, cu
campanii de informare şi conştientizare a publicului.
Pentru tratarea şi eliminarea acestor deşeuri se recomandă utilizarea de firme specializate
în acest sens.
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5.2

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

5.2.1. Tipuri de deşeuri electrice şi electronice
Conform Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, pentru sectorul
municipal următoarele tipuri de deşeuri sunt considerate a fi deşeuri de echipamente
electrice şi electronice şi fac obiectul planificării:
Tabelul 45:

Tipuri de deşeuri din echipamente electrice şi electronice

Tip deşeu
tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur
echipamente abandonate cu conţinut de CFC
echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate
la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi
echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate
la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35

Cod deşeu
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

5.2.2. Obiective privind gestionarea DEEE
Obiective Generale:
 crearea unui sistem care să permită gospodăriilor şi distribuitorilor să depună DEEE la
punctele de colectare;
 colectarea DEEE în momentul livrării de noi EEE;
 capacitatea de a colecta cel puţin 4 kg/loc/an de DEEE până la 31 Dec.2008;
 sisteme de colectare la nivel judeţean, în special pentru zonele dens populate;
Tinte pentru recuperare:
 80% din greutatea medie pe echipament şi 75% material recuperat pentru:
o

echipament electric menajer de dimensiuni mari

o

distributori automaţi

 75% din greutatea medie pe echipament şi 65% material recuperat pentru
o

Echipament informatic şi de telecomunicaţii

o

Echipamente de larg consum;

 70% din greutatea medie pe echipament şi 50% material recuperat pentru
o

Echipamente menajere de dimensiuni mici.

Perioade de implementare
 Până la 31 Decembrie 2006 cel puţin 50% din cantităţile reutilizate/reciclate şi
recuperate, obiective stipulate în Art.7.2 al Directivei 2002/96/CE (2 kg/locuitor şi an);
 Până la 31 Decembrie 2007 cel puţin 75% din cantităţile reutilizate/reciclate şi
recuperate, obiective stipulate în Art.7.2 al Directivei 2002/96/CE (3 kg/locuitor şi an);
Conform cerinţelor legale, în judeţul Gorj trebuie să existe un număr de 2 puncte de
colectare pentru aceste tipuri de deşeuri, respectiv în municipiul Târgu Jiu şi în oraşul Motru.
In judeţ nu există localităţi cu o populaţie de peste 100.000 de locuitori, cele două
menţionate având peste 20.000 de locuitori.
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Astfel în municipiul Târgu Jiu există un două puncte de colectare DEEE, iar în Motru un
punct de colectare, de aici deşeurile colectate fiind direcţionate către operatori autorizaţi, în
vederea tratării şi eliminării.
Este, de asemenea, necesar ca operatorii economici care operează punctele de colectare în
judeţul Gorj să încheie contract cu organizaţiile colective ale producătorilor, în vederea
respectării obligaţiilor legale privind colectarea tuturor tipurilor de DEEE provenite de la
gospodăriile particulare, precum şi transportul acestora la instalaţii de tratare autorizate în
Aceasta este necesară în vederea atingerii ţintelor anuale de reciclare/valorificare.
In acest sens, în prezent există patru organizaţii colective care preiau responsabilităţile de
colectare şi reciclare ale producătorilor de echipamente electrice şi electronice: RoREC
România (pentru produsele din categoriile 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10), ECOTIC (pentru
produsele gri (IT&C), din categoriile 3, 4, 7, 9), RECOLAMP (pentru echipamentele de
iluminat, din categoria 5b, c, e, f) şi ENVIRON (pentru echipamentele din categoriile 1-10, cu
excepţia 5b, c, d).
5.2.3. Puncte de colectare DEEE in judeţul Gorj
In 2007, existau urmatoarele puncte de colectare pentru DEEE-uri in judeţul Gorj:
Amplasament punct de
colectare

Administrator punct de colectare

Motru
Str. Tismanei
Targu-Jiu
Str. Prelungirea 9 Mai, nr. 1

S.C. Darupe S.R.L.
Persoană de contact: Padure Roland, tel. 0744.527.902
SC REMAT SA Craiova
Punct de lucru Tg-Jiu
Persoană de contact: Simion Maria , tel. 0726129455
SC FERCRIST IMPEX SRL
Tg. Jiu, str. Calea Bucureşti, nr.9 bis
Persoană de contact: Mihai Marita, tel. 0253/213311
SC REMAT GORJ SA
Tg. Jiu, str. 23 August, nr.113
Persoană de contact: Cotojman Aurel, tel. 0253219190
SC PLASTECH PREST SRL
Tg. Jiu, str. Liviu Rebreanu, nr.2,
Persoană de contact: Ungureanu Daniela, tel. 0745773751
SC UNI - RECYCLING SRL,
Bd. Naţiunilor Unite, nr.8, bl.104, sc.4, ap.67, sector 5, Bucureşti
Persoană de contact: Cornel Varvara, tel. 021/3186749
nu există operator economic

Tg-Jiu
Str.Calea Bucuresti, nr.9bis
Tg. Jiu
Str. 23 August, nr.113
Tg. Jiu
Str. Liviu Rebreanu, nr.2
Tg. Jiu
Bd. Ecaterina Teodoroiu,
nr.525
Tg. Jiu
incinta CET, str,
Termocentralei

5.3

Vehicule scoase din uz

5.3.1. Cerinţe legale privind VSU
România a transpus Directiva cu privire la vehiculele scoase din uz prin HG 2406/2004.
Principalele cerinţe legale se referă la:
 Colectarea liberă a deşeurilor provenite din vehicule de la fostul proprietar
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 Certificat de distrugere a vehiculelor scoase din uz
 Limitarea folosirii substanţelor periculoase pentru construcţia vehiculelor şi scăderea
numărului celor care folosesc acest concept.
 Integrarea unei cantităţi ridicate de materiale reciclate care provin din deşeurile
vehiculelor scoase din uz, în noile vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea pieţelor
de materiale provenite din deşeuri.
 Dezvoltarea de sisteme de colectare de către operatorii economici de reciclare a
deşeurilor provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării altor vehicule
în cazul în care aceasta este tehnic fezabilă.
Pentru tratarea şi reciclarea VSU au fost stabilite ţinte:
Tabelul 46:

Tinte privind tratarea şi reciclarea VSU

Colectarea şi recuperarea

S-a stabilit o reţea de colectare
2005
Recuperarea şi reciclarea a cel puţin 75 %
Creşterea
cantităţii
de
din greutatea vehiculelor scoase din uz 2007
componente
construite înainte de 01.01.1981
reciclate
şi
recuperate
Recuperarea şi reciclarea a cel puţin 85 %
provenite din
din greutatea vehiculelor scoase din uz 2007
dezasamblare
construite dupa 01.01.1981
5.3.2. Generarea şi colectarea VSU
Conform PRGD Regiunea 4, 2006, se estimează că generarea de VSU în regiune, implicit şi
în judeţul Gorj, va creşte cu aproximativ 4% de-a lungul perioadei de planificare, direct
proporţional cu creşterea numărului de vehicule motorizate.
Pentru colectarea VSU, există societăţi comerciale, care şi-au dezvoltat activităţile de
colectare şi recuperare de vehicule scoase din uz în scopul vinderii lor şi la topitorii în
Craiova şi Galaţi.
Astfel, în judeţul Gorj, în anul 2005, au fost colectate şi tratate un număr de 186 de vehicule.
Tabel 47:
Nr.
crt.

1.

2.

Lista agenţi economici autorizaţi pentru colectare şi tratare VSU

Agent economic

Sediu social

Punct de
lucru

Autorizaţie
de mediu

SC FERCRIST
IMPEX SRL
CUI 16503613

Tg. Jiu, Aleea
Microcoloniei,
nr.1C, tel/fax .
0253/211491, pers.
contact Mihai
Marita

Tg. Jiu, Calea
Bucureşti, nr. 9
bis, tel/fax
0253/213311

76/14.04.2008,
valabilă
14.04.2011, cod
CAEN 3710, 3720,
5157

SC
PETROMSERVICE
SA BUCURESTISUCURSALA
CRAIOVA, SECTOR
STOINA
CUI 14794386

Isalniţa, jud. Dolj,
str. Mihai
Eminescu,
nr. 105
tel. 0251/407329

Stoina, Jud.
Gorj, tel
0253/281022,
fax
0253/281022,
Chiosa Anisoara

13/26.01.2006,
valabilă
26.01.2011, cod
CAEN 3710, 3720,
5157
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3.

SC
PETROMSERVICE
SA BUCURESTISUCURSALA
CRAIOVA, SECTOR
TICLENI
CUI 14428660

Isalnita, jud. Dolj,
str. Mihai Eminescu
nr. 105
tel 0251/407329

Ticleni, jud.
Gorj, tel.
0253/234898,
fax.
0253/234433,
Vodislav Rodica

165/22.11.2005,
valabilă 2010, cod
CAEN 3710, 3720,
5157

4.

SC ELECTRICA SA
BUCURESTI, AISEE
TG-JIU
CUI 17550858

str. Republicii nr.17,
Tg-Jiu,
tel.0253/205650,
fax.0253/205664,
Vasilescu Niculina

str.Depozitelor
nr. 2, Tg-Jiu,
Sefter Jean,
0744537457

259/06.10.2006 ,
valabilă 2011, cod
CAEN 5157

5.4

Nămoluri rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti

Deoarece în judeţul Gorj nu există staţie de epurare funcţională, cantităţile de nămol
generate în prezent sunt nesemnificative. Cu toate acestea, judeţul Gorj prezinta rate de
acces scazute la servicii acceptabile de apa si canalizare comparative cu media pe tara. 16
localitati au mai mult de 2 000 locuitori si numai trei mai mult de 10 000 locuitori.
In scopul asigurarii realizarii scopului propus privind numarul de bransamente in sectorul
canalizarii chiar si localitatile mai mici trebuie luate in considerare. Aceasta inseamna ca in
judetul Gorj vor fi necesare mari investitii pentru cresterea semnificativa a numarului de
bransamente.
Studiul de Fezabilitate pentru proiectul de investiţii „Reabilitarea şi extinderea Sistemelor de
Alimentare cu Apă şi Canalizare în Judeţul Gorj„ prevede punerea în operare între anii
2010 - 2015 a staţiilor de epurare a apelor uzate menajere în următoarele localităţi:
o Târgu – Jiu
o Motru
o Bumbeşti – Jiu , s
o Târgu Cărbuneşti ,
o Ţicleni.
Toate cele 5 staţii de epurare vor avea iazuri de uscare a nămolului iar timpul de retenţie al
nămolului putând varia de la trei ani în cazul staţiilor de epurare din Târgu – Jiu şi Motru,
până la opt ani pentru celelalte staţii; astfel este clar determinat orizontul de timp pentru
identificarea unor soluţii de tratare şi eliminare a acestor nămoluri.
In cadrul proiectului mai sus menţionat, a fost realizat un „Plan de acţiune pentru
valorificarea nămolului din staţiile de epurare ale apelor uzate menajere”; în cadrul acestui
plan au fost luate în considerare următoarele alternative
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Alternativă
Incinerare în cuptoarele industriei
de ciment
Depozitarea în depozitul ecologic
din Bârseşti- Gorj

Dezavantaje
Avantaje
În judeţul Gorj nu există
industrii cu acest profil
Costuri relativ ridicate estimate Disponibilă pe termen scurt
la 25,0 €/ mc
Limitări impuse de concesionarul
operării, respectiv umiditate de
maxim 30% , în procent de
75% din
totalul cantităţilor
recepţionate.
Compostare/ valorificare
în În acest moment agricultura în Pe termen lung se poate
agricultură sau silvicultură în judeţul Gorj este reprezentată demonstra eficienţa din
zonele suburbane sau rurale
aproape în
totalitate de punct
de
vedere
al
gospodăriile
individuale
cu costurilor, în special pentru
suprafeţe foarte fracţionate, cantităţi
semnificative
neexistând ferme private sau generate de toate cele 5
asociaţii de fermieri cu care staţii de epurare.
să se încheie contracte pentru
valorificarea nămolurilor.
Pentru opţiunea utilizării nămolului de epurare în agricultură, trebuie respectate conditiile
stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministerului
Agriculturii nr. 344/2004 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru protecţia mediului şi în
special a solului atunci când nămolurile de epurare sunt utilizate în agricultură.
Conform prevederilor acestui ordin, condiţiile care trebuie îndeplinite de nămolurile de
epurare în vederea utilizării în agricultură sunt reprezentate de:
 concentraţiile de metale grele în nămolurile care urmează a fi utilizate în agricultură;
 concentraţiile de metale grele în solurile pe care urmează să se aplice nămolurile;
 cantitatile maxime anuale de metale grele care pot fi introduse în solurile cu destinaţie
agricolă;
 conţinutul de compuşi organici şi/sau anorganici toxici – caz în care nu este permisă
utilizarea în agricultură (se poate considera opţiunea de valorificare energetică).
In ceea ce priveşte opţiunea de valorificare energetică sau de co-incinerare a nămolului de
epurare, este necesar ca aceasta să aibă o anumită putere calorifică. Astfel, se recomandă
pre-tratarea nămolului prin reducerea umidităţii namolului brut, dar şi evitarea stabilizării
aerobe sau a fermentării anaerobe, care ar diminua puterea calorifică a nămolului.
5.5

Deşeuri din construcţii şi demolări

5.5.1. Tipuri de deşeuri din construcţii şi demolări
Conform Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, pentru sectorul
municipal următoarele tipuri de deşeuri sunt considerate a fi deşeuri din construcţii şi
demolări şi fac obiectul planificării:
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Tabelul 48:

Tipuri de deşeuri din construcţii şi demolări
Tip deşeu

Cod deşeu

Beton
Cărămizi
Tigle şi materiale ceramice
Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, sau materiale
ceramice cu conţinut de substanţe periculoase
Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, sau materiale
ceramice altele decât cele specificate la 17 01 06
Lemn
Sticlă
Materiale plastice
Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de/sau contaminate cu
substanţe periculoase
Cupru, bronz, alama
Aluminiu
Plumb
Zinc
Fier şi oţel
Staniu
Amestecuri metalice
Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase
Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase
Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11

5.5.2. Cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări
Tabelul 49:

Cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări

Populaţie Gorj
Rata de generare
/ kg/loc./an
Rata reciclare
Rată colectare
Deşeuri colectate

Populaţie Gorj
Rata de generare
/ kg/loc./an
Rata reciclare
Rată colectare
Deşeuri colectate

2003

2004

2005

2006

2007

2008

386 890

386 865

386 841

386 816

386 792

386 767

579

576

572

569

565

562

0%

0%

0%

0%

0%

10%

10%

15%

20%

25%

30%

40%

22 401

33 425

44 255

55 025

65 561

86 945

58

86

114

142

170

202

2009

2010

2011

2012

2013

386 743

386 718

386 694

386 670

386 645

559

555

552

548

545

20%

30%

40%

50%

60%

50%

60%

70%

80%

90%

108 095

128 777

149 419

169 516

189 649

223

233

232

219

196
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5.5.3. Legislaţie şi obiective
Nu există, în momentul de faţă, prevederi legislative specifice pentru acest tip de deşeuri, ca
urmare nu se poate vorbi de o evidenţă a generării şi gestionării deşeurilor din construcţii şi
demolări.






MOLOZ
din demolari

Reutilizare:
Direct la locul de producere;
La constructia depozitelor;
Depozite in subteran;
Altele.

Materiale de
constructii
reciclabile

STATII DE
SORTARE





Valorificare:
In constructii civile;
Constructii de drumuri;
Altele.

Reziduuri

Eliminare

Obiectivele propuse au fost stabilite la nivelul regiunii şi urmează a fi implementate, deci şi
la nivelul judeţului Gorj.
Tabelul 50:

Obiective pentru gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări

Tratarea deşeurilor contaminate din construcţii si demolări pentru a
putea fi valorificate (material sau energetic) sau/şi eliminarea finală
în siguranţă
Tratarea deşeurilor contaminate provenite din drumuri, clădiri şi
săpături pentru valorificare sau/şi eliminare finală în siguranţă
Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări dacă
Nu au fost contaminate.
Refolosirea şi reciclarea deşeurilor provenite din săpături, dacă
acestea nu au fost contaminate
Implementarea tehnologiei de reciclare şi valorificare materială
pentru 50% din deşeurile rezultate în urma construcţiei de drumuri
Dezvoltarea unei tehnologii de depozitare pentru deşeurile din
construcţii şi demolări ce nu pot fi valorificate.
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În permanenţă
În permanenţă
În permanenţă
În permanenţă
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5.5.4. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări
Principala metodă ce va fi utilizată pentru tratarea si eliminarea deşeurilor provenite din
construcţii şi demolări este reciclarea, cu o rată de reciclare de peste 80 % .
În prezent, doar o parte din deşeurile provenite din construcţii şi demolări este raportată. De
exemplu, aceste deşeuri se utilizează ca material de umplutură, fapt mai mult sau mai putin
legal.
Datele statistice privind generarea anuală a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări
lipsesc.
Multe din deşeurile provenite din construcţii şi demolări sunt reciclabile şi pot fi reutilizate în
producerea de balast pentru drumuri, sau refolosite în producerea de ciment, daca există
facilităţi adecvate.
Inainte de eliminare, deşeurile din construcţii şi demolări trebuie sortate în deşeuri
periculoase şi deşeuri nepericuloase. Pentru depozitare, deşeurile nepericuloase pot fi
eliminate pe depozite de deşeuri inerte (clasa c, conform HG 349/2005), iar cele periculoase
pe depozite de deşeuri periculoase (clasa a, conform HG 349/2005).
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6. EVALUAREA OPŢIUNILOR DE GESTIUNE
A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL
GORJ
In cadrul acestei secţiuni a PJGD Gorj, se realizează o analiză comparativă a opţiunilor
posibile pentru gestionarea deşeurilor municipale, în strânsă corelare cu obiectivele şi ţintele
stabilite anterior. Pentru stabilirea opţiunilor adecvate şi fezabile pentru judeţ, un număr de 6
criterii au fost luate în considerare:
A. Economico-financiare
B. De mediu
C. Instituţionale
D. Sociale
E. Grad de risc
F. Relevanţă pentru obiectivele propuse
G. Proiecte existente şi în curs de implementare
Descrierea fiecărei opţiuni este oferită în secţiunile VI.2 – VI.7, în timp ce evaluarea
calitativă a opţiunilor de gestiune a deşeurilor, pe baza criteriilor amintite este sumarizată în
finalul secţiunii.
6.1

Proiecte existente şi în curs de implementare

Judeţul Gorj va beneficia de un nou depozit, controlat, de deşeuri, depozit care va avea 37
de hectare şi va fi situat la marginea oraşului Târgu Jiu, în zona Bârseşti. Acesta va fi pus în
funcţiune cel târziu în cursul anului 2009. Investiţia pe care o va realiza firma austriacă UEG
se ridică la peste 15 milioane de euro. Depozitul este proiectat pentru o capacitate de
1.925.310 m3.
Ca urmare a deschiderii noului depozit, se vor putea demara acţiunile de închidere a
depozitelor de deşeuri din zona imediat apropiată municipiului Târgu Jiu, conform
prevederilor legale.
Pentru restul zonelor din cadrul judeţului, acestea îşi vor direcţiona deşeurile către acest
depozit în momentul în care se vor construi staţii de transfer. De asemenea, ulterior
arondării prin staţii de transfer, se vor putea închide şi reabilita toate spaţiile de depozitare,
atât din zonele urbane cât şi din zonele rurale.
In cadrul programului Phare CES a fost aprobată o serie de proiecte vizând realizarea de
staţii de transfer, staţii de sortare, extinderea şi asigurarea colectării, inclusiv a colectării
separate, a deşeurilor.
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Tabel 51:

Nr

Proiecte aprobate, PHARE CES 2004

Solicitant

Titlul proiectului

Valoarea finală a
proiectului
EURO

Stadiul proiectului





S-a încheiat contractul cu firma câştigătoare a licitaţiei privind realizarea
proiectului staţiei de sortare.
S-a încheiat contractul cu firma câştigătoare a licitaţiei privind achiziţia
publică de servicii pentru pregătirea sistemului de gestionare deşeuri
menajere şi servicii de instruire a personalului de operare.
S-a organizat licitaţia pentru execuţia staţiei de sortare
S-au achiziţionat 7 calculatoare pentru fiecare primărie implicată în proiect.
S-a organizat licitatia pentru achiziţia echipamentelor din cadrul staţiei de
sortare
S-a tinut licitatia pt achiziţie auditor proiect.
S-a incheiat contractul pentru autogunoiere
S-au depus documentatii pentru avize (mediu, sanitar), studiu de impact,
pentru staţia de sortare
S-a realizat contractarea serviciilor de proiectare
S-a adjudecat achiziţia echipamentelor de transport
Se află în desfăşurare evaluarea ofertelor pentru europubele şi containere
cu capacitate 1,1mc.
S-au încheiat contractele pentru achizitie şasiu.
Se evaluează ofertele pentru lucrările la staţia de sortare
Este în desfăşurare achiziţia de echipamente pentru staţia de transfer





Au inceput lucrările de executie
Se va relua licitia pentru dotări
In curs de desfăşurare licitaţia pentru utilaje





S-au achiziţionat europubelele.
S-a semnat contractul de achiziţie utilaje.
Urmează recepţia autogunoierelor




1.

2.

3.

4.

Consiliul Local Novaci
staţie de transfer

Consiliul Local
Rovinari
staţie de transfer

Consiliul Local
Plopşoru

Consiliul Local Runcu

Gestionarea selectivă a
deşeurilor în Novaci şi în alte
şase comune învecinate
utilizând un sistem de
colectare selectivă a fracţiilor
reciclabile

Sistem de colectare selectivă
şi valorificarea deşeurilor cu
centrul zonal în localitatea
Rovinari
Înfiinţare sistem de colectare
selectivă deşeuri reciclabile şi
transport din gospodăriile
particulare instituţiile şi spaţiile
publice
Zona montană Runcu – Arcani
– Peştişani , zonă de turism
ecologic

1.131.039,65











947.238

383.970

351.566,72
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5.

Consiliul Local Motru

6.

Consiliul Local Turceni
staţie de transfer

7.

Consiliul Local Cîlnic

Tabel 52:
Nr

1

2

Motru - Oraş ecologic
european

460.544,22

Implementarea unui sistem de
colectare selectivă şi
amenajarea staţiei de trasfer
în zona oraşului Turceni
Dezvoltarea unui sistem de
colectare şi trasport deşeuri în
vederea colectării selective a
fracţiilor reciclabile în com.
Cîlnic , Ciuperceni şi Teleşti

942.753,79

413.75









S-au organizat toate licitaţiile
S-au achiziţionat containere
S-a semnat contractul pentru autogunoieră
Se află în stadiul de proiectare hala pentru staţia de transfer
S-a tinut licitaţia pentru utilaje, containere, pubele
S-a realizat proiectul pentru staţia de transfer
S-a publicat pe SEAP anuntul pentru achiziie lucrări de execuţie staţie de
transfer





S-au achiziţionat pubelele de 120 şi 240 l şi containerele
S-a încheiat contractul pentru autogunoiera
S-a încheiat contractul pentru publicitate, s-a obţinut aviz pentru formularele
de publicitate

Proiecte aprobate, PHARE CES 2005
Solicitant

Consiliul Local
Motru
staţie de transfer
Consiliul Local TgCărbuneşti
staţie de transfer

Valoarea finală
a proiectului
EURO

Titlul proiectului
Staţie pentru transferul ecologic al deşeurilor
din zona Motru

580.627,82

Staţie de transfer deşeuri în oraşul TgCărbuneşti

800.000,00

Stadiul proiectului





3

Consiliul Local
Padeş

Implementarea unui sistem de gestionare a
deşeurilor în comuna Padeş – zonă cu
potenţial turistic şi sit de importanţă comunitară

391.480
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S-a stabilit echipa de proiect
S-au pregătit licitaţiile pentru
servicii si lucrări
S-au întocmit caietele de
sarcini pentru proiectare şi
execuţie lucrari
S-au organizat licitaţiile pentru
achiziţii proiectare, execuţie
lucrări
S-a semnat contractul pentru
autogunoiera
S-au achiziţionat o parte din
europubele
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Tabel 53:
Nr

Proiecte depuse, PHARE CES 2006
Solicitant

1

Consiliul Local
Jupâneşti

2

Consiliul Local
Mătăsari

3

Consiliul Local
Godineşti

4

Consiliul Local
Băleşti

5

Consiliul Local
Bumbeşti-Jiu

Titlul proiectului
Dezvoltarea unui sistem de colectare şi
transport deşeuri în vederea colectării
selective a fracţiilor reciclabile în comunele
Jupâneşti, Berleşti, Turburea, Săuleşti,
Căpreni, Stejari, Dănciuleşti, Stoina”
Dezvoltarea unui sistem de colectare
selectivă şi transport deşeuri în comunele
Mătăsari, Drăgoteşti, Bolboşi şi Slivileşti
Dezvoltarea unui sistem de colectare şi
transport deşeuri în Comuna Godinesti, în
vederea conectării acestuia la sistemul
integrat de management al deseurilor în
Judeţul Gorj
Extinderea şi modernizarea sistemului de
gestionare a deşeurilor - o prioritate a
planului de dezvoltare locală pentru
comuna Băleşti judeţul Gorj
Dezvoltare servicii de colectare selectivă şi
transport deşeuri în oraşul Bumbeşti – Jiu
şi comunele partenere
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Valoarea finală a
proiectului
EURO

Stadiul proiectului

1.093.067,29

S-a depus cerere de finanţare în data
de 25 aprilie 2008

595.763

S-a depus cerere de finanţare în data
de 25 aprilie 2008

206.025

S-a depus cerere de finanţare în data
de 25 aprilie 2008

426.920,54

S-a depus cerere de finanţare în data
de 25 aprilie 2008

984.800

S-a depus cerere de finanţare în data
de 25 aprilie 2008
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6.2

Opţiuni privind prevenirea

Prognoza pe perioada de timp acoperită de PJGD ia în considerare ca scenariu principal
creşterea semnificativă a cantităţilor de deşeuri care necesită ulterior colectare şi tratare.
Astfel, limitarea acestei tendinţe crescătoare reprezintă un factor critic care trebuie luat în
considerare doar în baza unei abordări pe termen lung, care să includă măsuri specifice
pentru încurajarea reducerii diferitelor fluxuri de deşeuri. Ipoteza pe care s-a construit acest
plan este că o astfel de minimizare a producerii deşeurilor este posibilă într-o anumită
măsură.
Principalele obiective generale disponibile pentru judeţul Gorj din această categorie sunt
următoarele:


Stimularea evitării generării deşeurilor în rândul gospdăriilor prin stimulente financiare şi
campanii de informare şi conştientizare a publicului;



Încurajarea surselor din categoria instituţii, sector de comerţ şi industrie să adopte
programe de minimizare a deşeurilor;



Limitarea „supra-generării” de deşeuri prin controlul adecvat al mărimii containerelor
puse la dispoziţie şi a frecvenţei de colectare a acestora.

Opţiunile de mai sus denotă un efort semnificativ în direcţia conştientizării publicului referitor
la caracterul finit al resurselor şi la managementul deşeurilor, deorece comportamentul
consumatorilor joacă un rol determinant pentru cantităţile şi tipul deşeurilor generate.
Campaniile de informare şi constientizare pot avea un impact major în ţinerea sub control a
cantităţilor de deşeuri generate în următorii 20 de ani, cu condiţia să fie bine planificate şi
implementate. In ceea ce priveşte sursele instituţionale (inclusiv comerţ şi industrie) există
oportunităţi mari pentru minimizarea generării deşeurilor – iar una din cele mai eficiente
măsuri în acest sens constă în adoptarea la nivelul respectivelor instituţii publice sau
companii a unei politici de achiziţii care să favorizeze acele produse sau servicii care
genereaza o cantitate mai mică de deşeuri.
Este de aşteptat ca mărirea costurilor pentru tratarea deşeurilor să genereze tot mai multe
iniţiative de reducere a deşeurilor din comerţ şi industrie, dar există riscul ca o serie de firme
să evite costurile reale prin practicarea depozitării ilegala a deşeurilor. In consecinţă, soluţia
optimă trebuie să vină din cuplarea pârghiilor financiare cu măsurile de punere în vigoare a
reglementărilor şi cu asistenţa tehnică.
In experienţa Germaniei din ultimele două decenii, s-a observat o legătură clară între
volumul total al containerelor de colectare raportat la numărul de locuitori şi cantităţile de
deşeuri care au fost colectate şi ulterior au necesitat o soluţie de tratare. Intuitiv, se poate
considera că cetăţenii îşi pot „regla” practicile de generare a deşeurilor în funcţie de
capacitatea containerului disponibil şi frecvenţa ridicării. In concluzie, controlul adecvat al
mărimii containerelor puse la dispoziţia cetăţenilor şi a frecvenţei de colectare a acestora, va
deveni în viitor o măsură efectivă de minimalizare a cantităţii de deşeuril generate, cu
relevanţă atât pentru comunităţile urbane cât şi pentru cele rurale din Judetul Gorj,
bineînţeles cu distincţia de rigoare între acestea.

6.3

Opţiuni privind reutilizarea

O anumită componentă a fluxului de deşeuri municipale din Judeţul Gorj prezintă potenţialul
ridicat în ceea ce priveşte refolosirea – adică reintrarea în utilizare fără să fie nevoie de o
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reprocesare efectivă a materialelor. Aici pot fi incluse cel mai curând sticlele pentru băuturi,
echipamentele electronice uzate, mobila şi textilele.
Trei opţiuni pot fi luate în vedere de factorii de decizie la nivel judeţean şi municipal:


Infiinţarea de puncte de colectare pentru „aducerea voluntară” a materialelor şi
obiectelor refolosibile, şi utilizarea de containere speciale pentru separare pentru
obiectiele refolosibile.



Asigurarea depozitării materialelor şi obiectelor refolosibile lângă containerele de
colectare, în măsura posibilităţilor, pentru a permite accesul căutătorilor în gunoaie/
categoriilor defavorizate la ridicarea acestor obiecte;



Promovarea de sisteme de reţinere a unor garanţii pentru returnarea ambalajelor
reutilizabile;

Căutătorii în gunoaie care provin din categoriile sociale defavorizate constituie un „agent
informal” de colectare, care extrage materialele refolosibile din fluxurile de deseuri
municipale; în principal constând din piese de echipamente, mobilă şi textile. Totusi,
principala problemă cu maniera în care îţi derulează activitatea aceştia provine din faptul că,
pentru a putea extrage materialele căutate, căutătorii în gunoaie golesc containerul şi de
restul conţinutului afectând astfel negativ serviciul organizat de colectare. O primă soluţie
pentru minimizarea acestui efect negativ constă în depozitarea materialelor şi obiectelor
refolosibile (şi doar a acestora) lângă containerele respective, pentru a uşura extragerea lor
de către căutătorii în gunoaie.
In al doilea rând, plata unei garanţii de ambalaj la achiziţionarea unor anumite produse,
cum ar fi băuturile, etc urmată de rambursarea acesteia la returnarea ambalajului constituie
o practică folosită pe scara largă în timp şi spaţiu Acolo unde au fost corect implementat,
sistemul de garanţii de ambalaje şi-a dovedit eficacitatea şi caracterul auto-întreţinut şi a dus
la eliminarea componentelor specifice din fluxul de deseuri. Industria şi firmele de comerţ din
Judeţ trebuie stimulate să folosească acest sistem de motivare pentru o gamă tot mai largă
de ambalaje.
In statele UE este un lucru obişnuit ca punctele/ centrele de colectare să fie realizate astfel
încât să permită colectarea separată a materialelor refolosibile. Odată ce o familie/ un
cetăţean face efortul de a aduce la punctul de colectare materialele reciclabile de câteva ori,
această activitate se transformă în rutină, iar randamentul colectării separate ajunge la un
nivel maxim: în plus faţă de deşeuri din ambalaje: hârtie/ carton şi PET, în astfel de centre
pot fi organizate zone sau containere speciale pentru textile, sticle (diverse tipuri), aparate
electrocasince uzate, mobilă, etc.

6.4

Opţiuni privind colectarea

Pentru îmbunătăţirea colectării deşeurilor din Judeţul Gorj vor fi luate în considerare
următoarele opţiuni:
i. Colectarea „din poartă în poartă” a deşeurilor. Această alternativă presupune
colectarea deşeurilor din gospodăriile individuale sau blocurile de locuinţe, pe baza
depozitării în saci sau în containere. Principalul beneficiu permis de această alternativă
constă în punerea facilă în aplicare de către locatari. In acelaşi timp, se poate presupune
că pentru majoritatea cetăţenilor, sistemul va permite responsabilizarea rapidă a acestora
pentru funcţionarea sa adecvată, pentru a preveni eventuala împrăştiere a deşeurilor în
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vecinătatea proprietăţilor respective, în cazul proastei gospodăriri a colectării. Principalul
dezavantaj al acestei opţiuni tehnice îl reprezintă costurile de operare mai mari faţă de
containerele de colectare comune. In zonele urbane ale judeţului Gorj, aplicabilitatea
acestei opţiuni este şi mai mult limitată datorită populaţiei numeroase care locuieşte în
blocuri – colectarea „din poartă în poartă” fiind nepotrivită.
ii. Puncte colectare comune, dotate cu europubele de 80, 120 sau 240 litri amplasate în
apropierea blocurilor/ locuinţelor. Această opţiune tehnică pleacă de la utilizarea
recipienţilor mobili de diverse capacităţi ca mijloac de pre-colectare. Asemănător
alternativei de mai sus, şi aceasta permite întreţinerea echipamentelor de colectare prin
responsabilizarea directă a locuitorilor deserviţi. de către pentru depozitarea deseurilor
inaintea colectarii, dar imbunatateste comoditatea folosirii containerelor şi usureaza
intretinerea imbunatatita şi grija in ceea ce priveste managementul deseurilor, din moment
ce esecul punerii deseurilor in containere rezulta in deseuri ce au un impact direct asupra
mediului ambiant al celor ce folosesc containerele. Beneficiile acestei abordari includ: (i)
stricaciuni minore ale containerelor; (ii) resturi scazute asociate utilizarii improprii a
containerelor; (iii) comoditate ridicata pentru consumatori.
iii. Grupuri comune de eurocontainere 1100 litri pe roti. Acest sistem permite un volum
mai mare de depozitare. Utilizarea acestui sistem este un lucru comun în Europa de Est şi
este preferat de mulţi operatori. Beneficiile acestei abordari includ durabilitatea mare a
containerelor şi comoditatea relativa a clientilor. Totusi, asemenea containere sunt relativ
mai greu de manevrat pentru încarcare în comparatie cu europubelele.
iv. Containere (containers) din otel pentru transfer. In acest sistem, intregul container este
incarcat in prin partea din spate in vehiculul de colectare (ce are şi un container gol pentru
inlocuire). Acest sistem este folosit pe scara larga in Europa de Est, utilizand vehiculele
vechi ale flotei. sistemul nu favorizeaza eficienta şi calitatea servciului, deoarece nu exista
o flexibilitate in marirea incarcaturii colectate, asigurand in acelasi timp un serviciu regulat.
Deseori, containerele umplute pe jumatate trebuiesc colectate pentru evitarea emanarii de
mirosuri şi scurgeri, iar containerele sunt supuse deseori coroziunii şi dificil de intretinut.
v. Colectarea cu remorci trase de tractoare. Remorcile sunt o opţiune practica pentru
zonele rurale. sistemul are avantajul de a fi compatibil cu disponibilitatea vehiculelor
rurale, faciliteaza accesul pe drumurile neasfaltate iar cerintele de intretinere şi reparatie
sunt foarte bine cunoscute. Totusi, sistemul este mai scump decat colectarea cu caruta
trasa de cal.
Este evident faptul ca diferite sisteme vor fi aplicate in zone diferite. Trebuie facuta o
distinctie clara intre zonele urbane şi cele rurale.
Zonele urbane
Pentru a putea permite mai uşor introducerea sistemelor europene contemporane de
management a deşeurilor şi pentru a implementa cerinţele legale este clar că atenţia asupra
zonelor urbane trebuie îndreptată către:


Creşterea eficienţei serviciilor; şi



Creşterea gradului de acoperire pentru respectivele servicii.

O consideraţie importantă privind îmbunatăţirea serviciului de colectare a deşeurilor este
frecvenţa colectării containerelor. Prin Ordin al Ministerului Sănătăţii, deşeurile municipale
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trebuiesc colectate o dată la fiecare două zile în lunile de vară şi o dată la trei zile în lunile
de iarnă. Deşi sunt bine intenţionate, aceste cerinţe legale reduc flexibilitatea serviciilor de
colectare de a se adapta la cerinţele actuale ale clienţilor şi poate fi un factor care să
restricţioneze abilitatea autorităţilor locale de a extinde aria de acoperire a serviciilor.
Cerinţele legale restricţionează opţiunea de reducere a frecvenţei colectării ca şi mijloc de
îmbunatăţire a eficienţei, totuşi, stabileşte un obiectiv reper pentru asigurarea serviciului.
Trebuie notat că serviciul de colectare containerelor cu o frecvenţă zilnică de la blocuri este
în exces faţă de cerinţele legale şi, deşi este considerat un factor important în promovarea
acceptabilităţii publicului şi voinţa de a plăti, vor apărea economii dacă aceste containere vor
fi golite din două în două zile. Aceste economii vor îmbunătăţi abilitatea autorităţilor publice
şi cetăţenilor de a-şi permite o tratare mai bună a deşeurilor şi un serviciu de depozitare mai
bun şi totodată să deschidă calea spre colectarea selectivă a deşeurilor.
Un aspect important în îmbunătăţirea eficienţei ar fi continuarea investiţiilor în modernizarea
flotei de vehicule şi de a furniza containerele corespunzătoare. Experienţa implementării
unui sistem Eurobin a fost favorabilă.
Inlocuirea progresivă a containerelor (skips) din oţel cu containere mult mai manevrabile
este o componentă importantă pentru zonele urbane ale judeţului Gorj. Este important de
planificat aprovizionarea cu containere proprietate personală a gospodăriilor.
Modernizarea serviciilor de colectare a deşeurilor, totuşi, necesită mult timp şi o creştere
considerabilă a conştientizării publicului.
Pentru Zonele rural, implementarea principiilor Directivei Cadru Deşeuri va necesita, de-a
lungul timpului, înfiinţarea de servicii de colectare a deşeurilor în sate pentru a se asigura
faptul că toate deşeurile municipale din judeţ sunt integrate adecvat în reteaua regională de
tratare şi depozitare a deşeurilor.
Vor fi înfruntate provocări semnificative în înfiinţarea şi reglementarea serviciilor de
colectare din zonele rurale. Infiinţarea de sisteme de colectare ieftine, bine adaptate la
nivele scăzute de deşeuri, disponibilitatea şi dorinţa de a plăti, este esenţială pentru zonele
rurale.
Infiintarea de servicii de colectare la sate trebuie realizată în strânsă legatură cu campanii
intense de conştientizare. Nu numai că localnicii vor fi nevoiţi să plătească pentru aceste
servicii, de asemenea ei trebuie să fie încurajaţi şi sprijiniţi să reducă activ cantităţile de
„deşeuri” prin, de exemplu, compostarea părţilor bio-degradabile ale deşeurilor. Cheia va fi
oferirea unei alternative ieftine şi efective la arderea deşeurilor, îngroparea şi depozitarea la
întâmplare a acestor deşeuri.
6.5

Opţiuni privind transportul deşeurilor

Deşeurile din judeţul Gorj sunt momentan depozitate în gropi de gunoi locale amplasate în
apropierea oraşelor şi satelor. Pentru a implementa cerinţele legale, o parte esenţială o
reprezintă înfiinţarea unei reţele regionale de tratare a deşeurilor şi de depozitare.
Exista trei opţiuni pentru cum ar trebui realizat transportul deşeurilor de la locul de generare
la o groapa de gunoi ecologica:


Transport direct la groapa de gunoi ecologica in aceeasi masina care a facut colectarea.



Transportul deseurilor din zona la un punct/statie de transfer pentru incarcare ulterioara
şi transferul la o distanta mai mare
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combinatie intre transferul direct la groapa de gunoi ecologica de la satele şi orasele
vecine şi transportul prin intermediul statiilor de transfer de la orase şi sate mai departe
catre groapa de gunoi regionala.

Decizia daca masinile de colectare a deseurilor sa transporte direct la locurile de depozitare
trebuie luata pe baza costurilor de transport. Scopul unei statii/punct de transfer este de a
maximiza economiile facute la transportul local şi in special sa permita masinilor sa se
intoarca şi sa efectueze mai multe runde de colectare.
6.6

Opţiuni pentru reciclarea deseurilor din ambalaje

Conform HG 621/ 2005 modificată prin HG 1872/ 2006 privind gestionarea ambalajelor şi
deşeurilor din ambalaje, ţintele privind recuperarea şi reciclarea acestor materiale au fost
explicitate în capitolul 4.
Următoarele consideraţii generale merită subliniate:


pentru atingerea reducerii cantităţii totale de deşeuri depozitate cu ajutorul unei selecţii
optime a colectării deşeurilor şi facilităţilor de tratare;



pentru îmbunătăţirea tratării deşeurilor în vederea recuperării, manevrarea deşeurilor,
eliminarea componentelor periculoase, minimizarea cantităţilor finale depozitate
(permanent).

Materialele reciclabile generate în judeţul Gorj includ hârtie, cartoane, sticlă, plastic şi
metale.
Principalele probleme de management legate de acestea se referăla:


oportunitatea de a extinde viaţa amplasamentelor de depozitare a deşeurilor prin
reciclarea acestor materiale;



oportunitatea de a crea oportunităţi economice din reciclarea acestor materiale.



costul relativ al materialelor reciclabile faţă de alte opţiuni de management.



pentru a conserva resursele naturale şi proteja mediul.

"Reciclarea" se referă la folosirea unui material folosit (ex. deşeu) în cadrul unui proces de
fabricare. Intr-un context de management al deşeurilor, totuşi, „reciclarea” se referă la
acţiuni care înlatură materialele reciclabile din fluxul de deşeuri şi pregătirea acestor
materiale, după cum este cazul, pentru vânzarea către un procesator. La „nivel de concept”,
opţiunea tehnologică ce trebuie luată în calcul este dacă materialele reciclabile trebuiesc
separate mecanic sau manual de cele ne-reciclabile; această problemă este luată în
considerare în cazul opţiunilor prezentate mai jos:
Exista patru opţiuni pentru reciclare:


separarea de către generator ("separare la sursă") a materialelor reciclabile individual
pentru colectarea separată a fiecărui material.



separarea la sursă a materialelor „reciclabile uscate” şi colectarea separată împreună a
tuturor materialelor reciclabile pentru sortare la un centru specializat.



sortarea deşeurilor amestecate la un amplasament central.

Sunt două metode ce pot fi folosite pentru implementarea separării la sursă a reciclabilelor
individual:
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colectarea din faţă locuinţei a materialelor separate reciclabile individual



sisteme de „returnare” sau „aducere” a materialelor reciclabile.

Colectarea din faţa locuinţei a materialelor separate reciclabile individual a fost realizată pe
scară largăîin Europa şi America de Nord, însă a scăzut în anii trecuţi în favoarea colectării
tuturor materialelor reciclabile iîmpreună. In acest sistem, rezidenţilor li se cere (sau chiar
sunt obligaţi de lege) să separe materialele reciclabile de restul deşeurilor şi să le pună la
dispoziţie pentru colectare pe baza unui program bine definit. In timp ce aranjamentele
specifice de implementare variază, colectarea din faţa locuinţei a materialelor reciclabile
separate individual este caracterizată de:


nivel motivaţional ridicat al rezidenţilor. Chiar şi în zonele unde rezidenţii se află sub
influenţa cerinţelor legale de a participa la reciclarea la sursă a materialelor, dificultăţile
în aplicarea legii înseamnă că programele efective depind de disponibilitatea rezidenţilor
de a participa.



colectarea materialelor reciclabile de la (sau adiacente) reşedinţelor persoanelor /
familiilor care au generat materialele reciclabile.



eficienţa colectării din faţa casei a materialelor separarte individual pentru recuperarea
materialelor reciclabile variază. Frecvent, 80% sau mai mult din hârtia disponibilă poate
fi recuperată, dar proporţiile altor materiale reciclabile ce sunt colectate poate fi mai mică
de 20%, depinzând, de ex., de cantitatea materialului şi dacă este necesară sau nu „preprocesarea” (ex. curăţarea cutiilor de metal pentru înlăturarea resturilor de mancare).

Colectarea din faţa casei a materialelor reciclabile individual a fost foarte populară printre
europeni şi nord-americani, în parte datorită numărului mare de oameni ce sunt îngrijoraţi de
problemele de mediu, iar această metodă a recuperării materialelor reciclabile asigură o
cale directă prin care oamenii pot participa cu soluţii. Educarea publicului şi conştientizarea
joacă un rol major în succesul acestor programe.
Experienţa din ultimul deceniu a demonstrat că procesul de colectare din faţa casei este
dificil din punct de vedere logistic şi scump la nivel de gospodărie; totuşi, această abordare
poate fi fezabilă pentru generatori specifici de anumite tipuri de materiale reciclabile în
sectoarele: industrial, comercial şi instituţional (IC&I). De exemplu, sectorul IC&I poate fi
încurajat / i se poate cere să separe cartonul pentru colectare separată, iar acţiuni similare
pot fi întreprinse pentru utilizarea hârtiei în birouri.
Programele de "returnare" sau "aducere" cere de asemenea rezidenţilor să separe
materialele reciclabile, dar în loc ca aceste materiale să fie colectate de la ei de acasă,
rezidenţii trebuie să le aducă la un punct de colectare. In unele cazuri, punctul de colectare
poate fi magazinul de unde a fost cumpărat produsul, iar în alte cazuri poate fi un loc
convenit de comun acord. Sistemele de „returnare” sau „aducere” au fost cele mai efective
în recuperarea materialelor reciclabile atunci când se plăteşte pentru acestea. In sistemul
depozit, un mic depozit este plătit pentru un produs iar acest este din nou plătit către
consumator când ambalajul produsului folosit este returnat; sistemul este folosit pe scară
largă în alte jurisdicţii pentru ambalajele bauturilor însă poate fi extins. Sistemele depozit pot
fi mai bine luate în considerare la nivel naţional ca şi cerinţă, decât la nivel judeţean.
Această abordare faţă de reciclare este în momentul de faţă foarte răspândită în Europa şi
America de Nord. Este similară colectării din faţa uşii a materialelor reciclabile individual în
care rezidenţilor li se cere să separe de la sursă materialele reciclabile şi să le facă
disponibile pentru colectare. Totuşi, în această opţiune, rezidenţilor nu le este cerut sa ţină
separat fiecare material reciclabil. Astfel, toate materialele reciclabile sunt puse laolaltă, într-
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un sac. Separarea unui material de altul este este apoi realizată de o instalaţie centrală, în
general prin sortare manuală. Pentru rezidenţi, această abordare este mai accesibilă decât
să ţină materialele reciclabile separate pe categorii. Colectarea materialelor reciclabile este
mai rapidă deoarece materialele individuale nu trebuiesc ţinute separat la momentul
colectării.
Din perspectiva colectării, cea mai uşoară abordare pentru a obţine materiale reciclabile
este de a colecta toate deşeurile împreună şi de a procesa deşeurile în aşa fel încât să se
recupereze materialele reciclabile. Există trei posibilităţi pentru acest lucru:


Separare mecanică



Separare manuală



Separare mecanică/manuală

Sistemele de separare mecanică s-au dovedit a fi eficiente în recuperarea metalelor din
deşeurile mixte, însă recuperarea altor materiale la o calitate care să le permitaă acestora
să fie vândute nu a fost încă atinsă. In practică, aplicarea îndepărtării mecanice a
materialelor reciclabile din deşeurile mixte a fost o strategie riscantă de recuperare a
materialelor reciclabile. Există multe exemple de sisteme mecanice de sine stătătoare ce au
încercat să separe materialele reciclabile din deşeurile mixte în unităţile centrale, însă nu sau dovedit durabile. Această abordare se consideră a fi neadecvată pentru judeţul Gorj.
Separarea manuală a materialelor reciclabile din deşeurile mixte poate fi realizată. Pot fi
atinse nivele înalte de separare a materialelor reciclabile faţă de sistemele mecanice. Totuşi,
absenţa mecanizării are ca rezultat o productivitate scăzută. Reciclarea de către sectorul
„informal” este comună la multe facilităţi de depozitare a deşeurilor din întreaga lume, care
folosesc separarea manuală. In timp ce costurile sunt scăzute, productivitatea este, de
asemenea, scazută iar condiţiile de lucru sunt foarte sărace.
Separarea mecanică/manuală Poate fi introdus un nivel de mecanizare în separarea
manuală a materialelor reciclabile. Deşeurile mixte pot fi livrate liniilor de sortare cu ajutorul
unor benzi transportoare şi astfel se poate realiza sortarea manuală. Această abordare
îmbunatăţeşte productivitatea şi condiţiile de lucru şi poate fi integrată cu înlăturarea
materialelor neorganice de cele organice care vor fi compostate. In această abordare,
materialele neorganice sunt separate conform pieţelor de reciclare care există pentru aceste
materiale. Intinderea la care preţul poate ajunge va depinde de faptul dacă materialele au
fost vândute unui distribuitor sau direct pe piaţă şi de impactul avut de mărimea costurilor de
transport. Cantitatea de materiale recuperate va depinde de măsura în care materialele au
fost recuperate pentru reciclare înainte de a fi livrate unităţii centrale de procesare.

6.7

Opţiuni pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile

Conform cerinţelor legale privind eliminarea deşeurilor biodegradabile (HG 349/2005), ţintele
de reducere sunt reprezentate de:


reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile având ca referinţă cantităţile estimate a fi
generate de către populaţia judeţului în anul 1995 :
o

reducere la 75% în 2010

o

reducere la 50% în 2013

o

reducere la 35% până în 2016
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Ţintele cantitative privind reducerea/ devierea deşeurilor biodegradabile pentru a nu ajunge
la depozitele finale au fost prezentate anterior în cadrul capitolului 4.
Un procent estimat de 60% din deşeurile municipale solide din judeţul Gorj este cuprins în
materialele biodegradabile. Aceste deşeuri se pot degrada în condiţii anaerobe rezultând:


generarea de leşii. Procesul de descompunere eliberează lichide din deşeurile organice
care au o mare cerinţă biologică şi chimică de oxigen şi care adună contaminanţi cum ar
fi metalele grele. Leşiile pot face apele de suprafaţă nepotrivite folosirii.



generarea de biogaz. Descompunerea anaerobă a deşeurilor organice generează, de
asemenea, metan, dioxid de carbon şi alte gaze. Unele dintre acestea (de ex. metanul şi
dioxidul de carbon) sunt importante „gaze cu efect de seră” (gaze care contribuie la
încălzirea climatului global). Alte gaze (ex. sulfura de hidrogen) crează un miros
neplăcut şi sunt, astfel, inestetice.

Ambele impacturi pot fi gestionate prin aplicarea tehnologiei corespunzătoare, însă cu un
cost suplimentar şi la nivele de nesiguranţă asociate cu proasta funcţionare a
echipamentelor, erori umane şi abilitatea de a întreţine corespunzător tehnologia şi
echipamentele.
Una din următoarele patru soluţii tehnologice poate fi teoretic aplicată pentru a trata
materialele din deşeurile organice procesate:


Gazificarea. Gazificarea este un proces care foloseşte căldura, presiunea şi aburii
pentru a converti materialele direct într-un gaz compus din monoxid de carbon şi
hidrogen.



Hidroliza. Hidroliza este un proces de descompunere chimică ce foloseşte apa pentru a
separa legăturile chimice ale substanţelor.



Digestia anaerobă. Digestia anaerobă este distrugerea materialelor cu ajutorul bacteriilor
în absenţa oxigenului.



Pre-tratarea biologică. Tratarea deşeurilor biodegradabile astfel încât să reducă
semnificativ gradul de degradabilitate înaintea depozitării în groapa de gunoi.



Compostarea. Distrugerea materiei organice cu ajutorul bacteriilor în prezenţa
oxigenului, cu scopul de a produce compost pentru utilizarea acestuia în afara sistemului
de management al deşeurilor.

Deşi primele trei tehnologii din cele menţionate mai sus au aplicaţii benefice faţă de anumite
materiale organice (ex. deşeuri agricole, lemnoase), aplicabilitatea lor comercială la
deşeurile solide organice a fost limitată; statutul lor este astfel considerat în curs de
dezvoltare în acest moment şi nu sunt considerate potrivite pentru aplicare în judeţul Gorj.
Produsele primare ale primelor trei procese aplicate la scară economică sunt fie gazoase
(metanul), fie lichide (etanolul), ce pot fi folosite pentru producerea de energie.
Cu ajutorul pre-tratării biologice sau compostării, componenta biodegradabilă a deşeurilor
este procesată într-un material stabil care nu este activ din punct de vedere biologic. In
cazul pre-tratării biologice, materialul pre-tratat stabilizat este depozitat şi poate fi folosit ca
şi material de acoperire; în cazul compostării, rezultatul este un produs ce poate fi folosit în
afara sistemului de management al deşeurilor.
Compostarea are ca rezultat un produs ce condiţionează solul care nu trebuie considerat ca
fiind fertilizator, dar care îmbunatăţeşte structura solului şi capacitatea de retenţie a apei
având ca rezultat stimularea creşterii plantelor sau recoltelor.
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6.7.1. Compostarea colectivă şi în gospodăriile individuale
Rezidenţii pot fi încurajaţi să composteze deşeurile în propriile gospodării. Din moment ce
majoritatea deşeurilor generate este biodegradabilă, realizarea compostării individuale are
un impact potenţial până la semnificativ în ceea ce priveşte cantitatea totală de deşeuri ce
au nevoie de gospodărire. Totuşi, impactul practic al compostării individuale este limitat de
un număr de factori:


Modelele de locuire. In centrele mari, o proporţie importantă din locuitori se află la bloc.
In mod tipic, cei care locuiesc în blocuri nu au acces la un spaţiu exterior suficient pentru
a realiza compostarea individuală şi poate nu au nici motivarea necesară dacă nu pot
folosi direct compostul relizat.



Cei care aleg compostarea individuală vor reuşi să gospodarească unele dintre
deşeurile lor organice, însă nu pe toate deşeurile organice.



Unele deşeuri (ex. carnea şi grăsimile) nu sunt potrivite pentru compostarea individuală
deoarece pot atrage rozătoare şi alte animale nedorite.

Există două oportunităţi pentru compostarea colectivă:
1. Organizaţiile din comunitate pot realiza activităţi de compostare. Şcolile, de
exemplu, pot implementa activităţi de compostare ca şi activităţi educaţionale,
sau cu fermierii care pot colabora pentru organizarea compostării.
2. Autorităţile locale pot realiza compostarea în cadrul jurisdicţiilor lor, dar
promovând în principal conştientizarea de mediu în rândul populaţiei.
Compostarea la nivel local reduce costurile transporturilor deşeurilor la depozitul regional de
deşeuri; economile astfel realizate cresc pe măsură ce distanţa faţă de depozit creşte.
Compostarea fluxurilor specifice de deşeuri organice
Fracţia de deşeuri organice se compune în principal – sau foarte mult – din materiale
organice. Exemplele includ deşeuri de piaţă, deşeuri din peisaje; nămolul rezultat din staţiile
de epurare este, de asemenea, un flux de deşeuri „organice”. Deşeurile organice pot fi duse
direct la un centru de compostare.
Fluxurile de deşeuri organice sunt atractive pentru compostare deoarece:


Necesită un management şi o procesare mai scăzute decât alte deşeuri organice; şi



Au tendinţa de a se composta mai bine decât alte fluxuri de deşeuri organice, care sunt
alcătuite dintr-o mai mare varietate de materiale organice care pot avea rate de
degradare diferite în timpul procesului de compostare.

Fluxurile de deşeuri organice pot fi colectate şi transportate separat faţă de alte deşeuri la
centrele de compostare; acest lucru este posibil la fluxurile de deşeuri specifice identificate
mai sus, care sunt generate ca încărcături dedicate de deşeuri.
Sunt disponibile o multitudine de tehnologii de compostare şi pre-tratare. Sistemele tehnice
cele mai avansate obţin cea mai rapidă biodegradare. Capacităţile locale nu pot asigura în
prezent întretinerea acestor tehnologii. Astfel, aplicarea tehnologiilor nu prezintă doar costuri
ridicate, ci şi un risc ridicat pentru judeţul Gorj.
Tehologii de compostare cu risc scăzut pot, de asemenea, avea rezultate excelente.
Compostarea brazdelor de iarbă cosită este realizată la scară largă pentru tratarea
deşeurilor din peisagistice iar aceeaşi tehnologie poate fi folosită pentru tratarea deşeurilor
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pentru depozitare. Compostarea prin intermediul grămezii aerate („active”) a devenit o
tehnologie preferat în multe ţări, totuşi, datorită următorilor factori:


Compostarea prin gramadă aerată s-a dovedit a fi eficientă pentru tratarea unei mari
diversităţi de materiale organice, inclusiv materiale bogate organic cum ar fi nămolul
rezultat din staţiile de epurare, deşeuri din pieţe şi alte materiale organice.



Asigură controlul mirosurilor ce pot fi asociate din când în când cu compostarea
materialelor organice, altele decât deşeurile peisagistice.



Asigură controlul lichidelor generate de proces.



Recuperarea materialelor reciclabile poate fi mai uşor integrată în abordare.



Este în competiţie cu compostarea prin intermediul brazdelor de iarbă cosită, în special
unde este necesară cumpărarea terenului.

Principalele elemente de investiţie asociate cu compostarea cu ajutorul grămezii aerate a
deşeurilor organice includ:


captuşire şi activităţi relaţionate în cadrul unei structuri împrejmuite pentru a uşura
compostarea (ex. construirea de lăzi din beton pentru compostarea grămezii aerate).



echipament care să întoarcă periodic compostul.



un sistem de aerisire forţată.



un paravan pentru înlăturarea obiectelor foarte mari.



capacitate de control a mirosurilor.



benzi transportoare şi echipament auxiliar (ex. buncare de încărcare) pentru a uşura
deplasarea materialelor organice în cadrul procesului de tratare/compostare.

Pot fi necesare, de asemenea, şi alte echipamente, depinzând de materialele disponibile
pentru compostare şi procesul adoptat.
După cum a fost indicat mai devreme, degradarea deşeurilor biodegradabile netratate într-o
gropă de gunoi crează impacturi de mediu care necesită măsuri de control. Procesarea
acestor deşeuri prin pre-tratare şi/sau compostare rezultă în micşorarea acestor probleme şi
reţin potenţial pentru crearea unui produs de compost benefic. Deşeurile solide municipale
generate în judeţul Gorj conţin materii organice, iar compostarea acestora poate fi fezabilă.
6.8

Stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor

Un tabel centralizator privind gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului Gorj, din punct de
vedere al alternativelor potenţiale de colectare, transport, tratare şi eliminare, este prezentat
în cadrul acestei secţiuni. Sunt incluse atât opţiunile analizate pe larg anterior, cât şi criterii
de evaluare a acestor opţiuni. Desigur, implementarea uneia sau alteia din alternative
rămâne la latitudinea autorităţilor locale responsabile, datele din tabel reprezentând un
sumar pentru o bază de decizie.
Pentru fiecare din opţiunile prezentate s-au acordat scoruri de importanţă, s-a analizat
gradul de risc (în implementare), precum şi de relevanţă pentru obiectivele stabilite şi s-a
calculat un scor final.
Analiza multi-criterială constituie un sistem suport de decizie, ajutănd în cuantificarea unor
obiective sau opţiuni, astfel încât analiza şi selectarea acestora să se facă într-un mod mult
mai simplu. Astfel, pentru fiecare opţiune se acordă un scor, practic o bonitate – cât de
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relevantă este opţiunea respectivă, sau ce grad de risc are sau ce impact are asupra unui
indicator.
Stabilirea criteriilor de evaluare a opţiunilor a ţinut cont de impactul pe care fiecare
alternativă îl poate avea asupra mediului, asupra aspectelor economice şi financiare,
instituţionale şi sociale.
Scorurile acordate pentru criteriile menţionate s-au încadrat în intervalul 1-5, 1 –
reprezentând o bonitate scăzută, 5 – reprezentând o bonitate maximă. Scorurile acordate
pentru criterii au fost agregate într-un singur criteriu major – Impact şi s-a obţinut un scor
preliminar.
Celelalte două criterii majore sunt reprezentate de Relevanţa faţă de obiective şi Gradul de
risc. Pentru acestea, sistemul de acordare a scorurilor a fost diferit. Scorurile acordate au
luat valori în intervalul 1-3, având în vedere că au rezultat 3 criterii majore.


Pentru obiectivul major Relevanţa faţă de obiective – 1 – relevanţă scăzută; 3 –
relevanţă semnificativă;



Pentru obiectivul major Gradul de risc – 1 – grad de risc ridicat; 3 – grad de risc scăzut
(având în vedere că sunt uşor implementabile opţiunile care au un risc scăzut)

Scorurile rezultate pentru cele trei obiective majore au fost agregate într-un singur scor final,
care a ajutat la selectarea opţiunilor optime de gestionare a deşeurilor.
Opţiunile cele mai fezabile sunt reprezentate de opţiunile care au obţinut cele mai ridicate
scoruri. Tabelul centralizator este prezentat în continuare:
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Tabelul 55:

Opţiuni de reducere a deşeurilor
Criterii de evaluare / luare a deciziilor / Impact

Opţiune

Economice
financiare

Scor
/ 1-5

Protecţia
mediului

Scor
/ 1-5

Instituţionale

5

Definirea
mai clară în
termeni de
cerinţe
legale a
responsabilit
ăţii
producătoril
or ar sprijini
astfel de
măsuri. In
mod similar,
trebuie să
fie
disponibile
în sectorul
comercial
suficiente
opţiuni
pentru ca
„achiziţiile
verzi” (în
cazul de faţă
produse
care
utilzează
mai puţine

Scor
/ 1-5

Sociale

Scor
/ 1-5

Scor

4

Deşi există
şanse mici ca
măsurile de
minimizare şi
prevenire a
generării
deşeurilor să
întâmpine o
rezistenţă
socială,
modificarea
comportamen
tului
consumatoril
or necesită
un grad
suficient de
conştiinţă
ecologică
obţinut prin
derularea
unor
campanii
susţinute, în
special în
cadrul
şcolilor.

3

3,75

Releva
nţă
faţă de
obiecti
ve

Scor
/ 1-3

Grad
de
Risc

Scor
/ 1-3

Scor
final

Ridicat
ă

3

Scăzu
t

3

3,25

PREVENIREA GENERĂRII DEŞEURILOR

Informarea
şi
conştientiz
area
publicului

Presupune
cheltuieli
limitate, dar
susţinute.
Beneficiile
economice
se traduc prin
reducerea
cantităţilor de
deşeuri ce
necesită
colectare,
tratare şi
depozitare şi
a costurilor
serviciilor
aferente.

3

Reducere
a poluării
şi a
riscului de
poluare
prin
încurajare
a evitării
generării
deşeurilor.
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ambalaje)
să
funcţioneze.

Reducerea
deşeurilor
instituţional
e,
comerciale
şi
industriale
generate

Creşterea
tarifelor
pentru
anumite
fluxuri
prioritare de
deşeuri vor
avea efecte
economice
asupra
sectorului
comercial şi
industriei, dar
totuşi
marginale.
Deasemenea
şi
introducerea
politicilor de
achiziţii verzi
(de exemplu
materiale
care să
genereze
puţine
deşeuri) pot
duce la

2

Deoarece
instrument
ele
economic
e/ legate
de tarife
pentru
minimaliza
rea
deşeurilor
industriale
şi
comercial
e pot
„încuraja”
încercările
de
depozitare
ilegală şi
cu costuri
reduse,
este
necesară
întărirea
inspecţiei
şi cadrului
de

5

Creşterea
disproporţio
nată a
tarifelor
pentru
deşeurile
generate de
sectorul
comercial/
instituţional
faţă de cele
menajere nu
este
permisă în
prezent de
legislaţie.
Este nevoie
de
intervenţia
autorităţilor
pentru
dispozitii din
partea
autorităţilor
responsabile
.

3

Puţină
rezistenţă din
partea
sectoarelor
industrie şi
comert.
Creşterea
tarifelor
trebuie
implementata
echitabil şi cu
grija pentru a
asigura un
teren
favorabil.
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3,5
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ă

3

Mediu

2
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creşterea
marginală a
costurilor.

Asigurarea
unei
capacităţi
optime de
colectare
(marimea
containerel
or şi
frecvenţa
de ridicare)
suficiente
dar nu
supradimensiona
te.

Măsura este
esenţială
pentru
stabilirea
mărimii
investiţiilor, a
costurilor
operaţionale
şi a
disponibilităţii
beneficiarilor
de a plăti
pentru
acestea.
Această
măsură
poate
permite pe
termen scurt
şi mediu
lărgirea ariei
de acoperire
a serviciilor
de colectare,
fără resurse
financiare

3

reglement
are,
pentru a
asigura
scăderea
efectivă a
impactului
asupra
mediului.
Serviciile
trebuie
furnizare
satisfăcăto
r pentru a
asigura
protecţia
sănătăţii
publice şi
a
mediului,
însa nu la
o
capacitate
supradimension
ată.
Elementel
e de
capacitate
menţionat
e trebuie
specificate
în
contracte
şi în

4

Măsura
necesită o
implementar
e
pragmatică
a cerinţelor
legale de
mediu şi
sănătate
publică.

4

Măsura se
poate
confrunta cu
opozitie din
partea
operatorilor,
autorităţilor
sau a
cetăţenilor
deserviţi din
zonele în
care
capacitatea
de colectare
este supradimensionată
. De aceea
necesită o
implementare
şi comunicare
foarte atent
planificate şi
executate.
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semnificativ
mai mari.

programel
e
săptămân
ale de
colectare.

REUTILIZAREA

Extinderea
sistemelor
de plată a
unei
garanţii pe
ambalaj

Poate fi
extinsă doar
acolo unde
producătorii
sunt dispuşi
să preia
înapoi
materialele
folosite.
Garanţiile pe
ambalaj pot fi
aplicate doar
anumitor
tipuri de
ambalaje/
materiale.

2

Măsurile
de
reutilizare
crează
mijloace
efective
de deviere
a
materialel
or
refolosibile
din
fluxurile
de
deşeuri,
reducănd
astfel
considera
bil
impactul
asupra
mediului.

4

Necesită
dialog
permanent
cu
producătorii
şi
comercianţii
şi stimulare
prin
promovarea
prevederilor
privind
responsabilit
atea
producătorul
ui.

3

Date fiind
posibilităţile
de
economisire
suplimentare
în rândul
consumatoril
or nu se
prevede nici
o rezistenţă
semnificativă,
ci din contră.
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Centre de
colectare
prin aport
voluntar

Necesită
investiţii şi
costuri
operaţionale
suplimentare.
Aceste
costuri
suplimentare
pot fi, pe
anumite
perioade de
timp, mai
mari decât
încasările.
Deasemenea
şi cetăţenii
care participă
la colectare
au costuri
adiţionale (de
ex.
combustibil
dacă
folosesc un
autovehicul
pentru
transportul
materialelor
la centre).

COLECTAREA
Colectare
Investitii şi
din usa în
costuri
uşă
operationale
(containere
mici/medii
sau saci)

2

Măsura
reprezintă
o
alternativă
de mediu
foarte
bună cu
evidente
beneficii,
dar pot
apărea şi
efecte
negative
asupra
mediului:
emisiile
supliment
are de
CO2
provenite
de la
autovehic
ulele
cetăţenilor
care aduc
materialel
e.

2

Calitate
ridicată a
serviciului,
optime
pentru

3

Necesită o
gospodărire
specializată
a siteului
respectiv,
care de
obicei face
utilă
externalizar
ea
operaţiunilor
aferente
acestor
centre.

3

Necesita o
informare a
populatiei cu
privire la
frecventa

3

2

Solicită
eforturi
suplimentare
(inclusiv
consum de
timp şi bani)
pentru
schimbarea
practicilor în
rândul micilor
generatori de
deşeuri. De
aceea e
nevoie de
timp pentru a
deveni o
activitate de
rutină.

Preferata de
catre clienti
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4

2,75

Medie

2

Mediu

2

2,25

2,75

Ridicat
ă
pentru
zonele
urbane/

2

Mediu

2

2,25
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locuinţele
individuale

Puncte
colectare
comune,
dotate cu
europubele
de 80, 120
sau 240 litri
amplasate
în
apropierea
blocurilor/
locuinţelor.

Investitii
medii şi
costuri
operaţionale
medii

Containere
comune pe
roti de
1100 de litri

Investitii şi
costuri
operationale
medii

Containere
metalice
pentru
transfer

Investiţii
medii şi
costuri
operaţionale
ridicate

2

2

1

Calitate
bună a
serviciilor,
potrivite
pentru
gospodarii
şi cladiri
mici.

Calitate
medie a
serviciilor,
potrivite
pentr
blocuri

Calitate
medie/sca
zută a
serviciilor

colectarii si
cerintele
acesteia

3

Necesită
operator
specializat

3

Necesită
vehicule
moderne şi
operator
profesionist

3

Permite
folosirea
vehiculelor
de colectare
vechi

Scazut
a
pentru
zonele
rurale

2

Sistem
acceptabil
pentru
gospodării
sau clădiri
mici

2

Sistem
acceptabil
pentru clienţi,
în special
pentru blocuri
şi zonele din
afara oraşelor

3

2,5

3

Nu este de
preferat
pentru clientii
urbani,
posibila
aplicare in
zonele rurale

3

2,5
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3

2,5

Ridicat
ă
pentru
zonele
urbane;
Scazut
ă
pentru
zonele
rurale
Ridicat
ă
pentru
zonele
urbane;
Medie
pentru
zonele
rurale
Scazut
ă/
medie
pentru
zonele
urbane;
Medie
pentru
zonele

2

Scăzut
e

1

1,833

2

Scăzut

1

1,833

2

Mediu

2

2,167
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rurale

Colectarea
cu ajutorul
tractoarelor
cu remorci

Investiţii şi
costuri
operaţionale
mici

TRANSPORTUL
Investiţiile şi
costurile
operationale
depind de
distanţa
Transport
dintre
direct către
centrele de
locurile de
generare a
tratare/dep
deşeurilor şi
ozitare în
locurile de
vehicolele
depozitare.
de
Pot fi foarte
colectare
mari dacă
distanţa
depăşeşte
30km (60km
dus-întors)

3

1

Calitate a
scăzută/m
edie a
serviciilor

Emisiile
depind de
distanţa
de
transport

3

2

Permite
extinderea
serviciilor în
zonele
rurale,
ajutănd
astfel la
îndeplinirea
cerinţelor de
conectare la
servicii de
salubritate
Locaţia
amplasame
ntelor de
depozitare/tr
atare are un
impact direct
asupra
bugetelor
autorităţilor
locale, nu
este o
opţiune
pentru
costuri medii
de transport
de-a lungul
judeţului.

4

3

Nu este de
preferat
pentru clienţii
urbani,
puternică
aplicabilitate
în zona rurală

Nu există
preferinţe
sociale atât
timp cât
costurile sunt
permisibile.
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3

3,25

3

Scăzut

1

2,417

3

Scăzut
e/Medi
i

2

2,5

Crescut
ă
pentru
zonele
rurale

4

2,5

Ridicat
ă
pentru
zonele
urbane
şi
rurale
din
apropie
rea
siturilor
respecti
ve
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Realizarea
de
staţii/punct
e de
transfer

Combinaţia
celor două
opţiuni
anterioare

Investiţii şi
costuri
operaţionale
medii,
depinzând de
alegerea
sistemului de
transfer.
Potenţial
mediu pentru
crearea unor
locuri de
muncă.

Investitii şi
costuri
operaţionale
potrivite
pentru
maximizarea
eficienţei
economice
generale a
sistemului.
Potenţial
mediu pentru
crearea de
noi locuri de
muncă.

2

3

Potenţial
pentru
reducerea
emisiilor.
Potenţial
impact de
mediu
pentru
operaţiunil
e
statiilor/pu
nctelor de
transfer.
Potenţial
pentru
reducerea
emisiilor
din
transportu
ri.
Potenţial
impact de
mediu din
partea
operaţiunil
or
punctelor
de
transfer.

4

Permite
potential
pentru
stabilirea de
costuri egale
in ceea ce
priveste
transportul/tr
ansferul în
judeţ.

5

Permite
potenţial
pentru
stabilirea
unor costuri
rezonabile
pentru
transportul/tr
ansferul în
judeţ.

4

Nu există
preferinţe
sociale atât
timp cât
sistemul este
ieftin.

4

3,5

4

Nu există
preferinţe
sociale atât
timp cât
sistemul este
ieftin.

4

4
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Ridicat
a
pentru
zonele
urbane
şi
rurale
aflate la
distanta
de
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e de
tratare/
depozit
are

3

Ridicat
a

1

2,5

Medie

2

Scăzut
ă

3

3

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România
COLECTARE SELECTIVĂ ŞI RECICLARE
Separarea
la sursă şi
colectarea
materialelor
reciclabile
individual

Capital şi
costuri
operationale
ridicate

Colectarea
separata a
reciclabilelo
r mixte
„uscate” si
sortarea la
centru

Costuri
operaţionale
şi capital
mediu/ridicat.
Necesită
investiţii în
centrul de
reciclare/sort
are.

Sortarea în
staţii de
sortare
deseurilor

Necesită
costuri
operaţionale
şi capital

1

Opţiune
dezirabilă

2

De
preferat în
faţa
separării
la sursă,
are o
componen
tă de
conştientiz
are

2

Creşte
contamina
rea
potenţialel

2

Dificil de
organizat,
necesita un
nivel ridicat
al
operatiunilor
profesionale

3

O opţiune
bună în
îndeplinirea
obiectivelor
responsabilit
atii/recupera
rii
ambalajelor
producătorul
ui

1

O opţiune
relativ
uşoară

3

Necesita o
constientizare
de mediu
ridicata

4

2,5

Scăzut

1

Mare

2

1,833

3

La
introducerea
acestui
sistem,
operatorul
trebuie să se
asigure ca
există o piaţă
suficientă
pentru
materialele
separate,
altfel, dacă
devine
aparent faptul
că
materialele
sunt lasate cu
alte deşeuri,
publicul va
refuza să
participe.

3

2,75

Medie

2

Medii

2

2,25

4

Nu necesită
informarea/co
nştientizarea
publicului

4

2,75

Scazut
ă

1

Medii

2

1,917
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amestecate

mediu/ridicat
pentru
sortare

or
materiale
reciclabile,
reducând
astfel
nivelul de
reciclabilit
ate

TRATARE DESEURI BIODEGRADABILE
Calitatea
compostul
ui rezultat
Investitii şi
trebuie
costuri
controlata,
operationale
astfel incat
Compostar relativ mici utilizarea
e in spatiul legate de
acestuia
3
rural,
constientizar
sa nu
individual
ea populatiei
puna
privind
probleme
calitatea
pentru
compostului
protectia
mediiului
inconjurat
or
Capital şi
Calitatea
costuri
materialul
operationale
ui de
Compostar ridicate;
intrare
e in sistem corelare cu
este
1
centralizat
colectarea
extrem de
selectiva
importanta
(extinderea
pentru
acesteia cu
realizarea

3

O opţiune
relativ
uşoară, cu
acoperirem,
insa, doar
pentru
spatiul rural

3

Presupune
corelare cu
colectarea
selectiva,
astfel incat
fractia
biodegradab
ila sa fie
colectata in

3

Constientizar
ea populatiei
privind
calitatea
materialului
de intrare si
folosirea
materialului
rezultat
(compost)

3

3

Ridicat

3

Scazut

3

3

3

La
introducerea
acestui
sistem,
operatorul
trebuie să se
asigure ca
există o piaţă
suficientă

3

2,5

Ridicat

3

Mediu

2

2,5
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fractia de
deseuri
biodegradabil
e)

Tratare
mecanobiologica

Capital
ridicat; nu
necesita
colectare
selectiva, dar
presupune
sortare
mecanica
pentru
eliminarea
deseurilor
nefermentabil
e si operatii
de aerare a
deseurilor

unui
compost
utilizabil
care sa nu
aiba
efecte
negative
asupra
mediului
inconjurat
or

1

Reduce
continutul
de
material
biodegrad
abil
depozitabil
, dar nu
produce
materiale
secundare
folosibile

recipienti
specifici si
sa se
organizeze
colectare si
transport
functie de
cerintele
legislative
(OMS) si de
constientizar
ea populatiei

1

Modificari
minime fata
de sistemul
colectarii in
amestec,
presupune,
in plus,
operatii de
sortare
mecanica si
de rotire a
deseurilor in
vederea
aerarii

pentru
compost si ca
materialul
rezultat
respecta
normele de
calitate.

2,417

3

Nu necesită
informarea/co
nştientizarea
publicului
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2
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ELIMINAREA DESEURILOR REZIDUALE

Depozitare
a finala

Capital şi
costuri
operationale
medii /
ridicate

2

Reguli
stricte in
selectarea
amplasam
entului,
realizarea
depozitului
si
monitoriza
rea
depozitului
pe
perioada
de
operare;
Perioada
lunga de
monitoriza
re - cel
putin 30
de ani
dupa
inchiderea
unui
depozit,
pentru a
observa
efectele
asupra
mediului
inconjurat
or

3

Organizarea
depozitelor
regionale
presupune
aranjamente
institutionale
care sa
garanteze
aria de
acoperire a
unui depozit
(preliminar,
este
necesara si
organizarea
sistemului
de statii de
transfer)

3

Populatia
este obisnuita
cu practica
depoozitarii,
insa,
probleme pot
aparea in
cazul
amplasarii
unui depozit
(avand in
vedere
dimensiunile
unui depozit
regional) si
majorarea (in
unele cazuri,
introducerea)
tarifelor
pentru
serviciile de
salubritate
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4

3

Ridicat

3

Scazut

3

3
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Incinerare

Capital şi
costuri
operationale
ridicate

3

Reguli
stricte in
selectarea
amplasam
entului,
realizarea
unitatii de
incinerare
si
monitoriza
rea pe
perioada
de
operare
(mai
stricte
decat in
cazul
depozitarii
)

2

Calitatea
materialului
de intrare in momentul
de fata,
deseurile din
Romania
sunt prea
'umede'
pentru
incinerare

2

Amplarea
unei unitati
de incinerare
este mult mai
problematica
decat in cazul
unui depozit
de deseuri
(emisii de la
incinerare)
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7. CALCULUL CAPACITĂŢILOR NECESARE
PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR
MUNICIPALE
În acest capitol se vor stabili, pentru opţiunile selectate în cadrul capitolului 6, tipul şi numărul
echipamentelor şi facilităţilor pentru gestionarea deşeurilor, care odată construite şi operate la
capacitatea prevăzută, vor permite atingerea obiectivelor şi ţintelor impuse în PJGD. Cele mai
importante componente ale sistemului de gestionare a deşeurilor municipale la nivel judeţean
se referă la:


Colectare şi transport, incluzând colectarea selectivă a materialelor reciclabile



Tratarea şi valorificarea



Depozitarea finală

7.1

Colectarea şi transportul deşeurilor

Pentru etapa primară din fluxul gestionării deşeurilor, cea de colectare si transport, cei mai
importanţi factori care determină dimensionarea capacităţilor necesare sunt:


ţintele stabilite de HG nr. 621/2005 privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor de
ambalaje,



necesitatea extinderii sistemului de colectare a deseurilor atât în zona urbană cât şi cea
rurală pâna în 2009 la un grad de acoperire de 90 %, în paralel cu închiderea şi
ecologizarea depozitelor neautorizate din zona rurală, prevăzută de de HG nr. 349/2005
privind depozitarea deşeurilor;



reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile care sunt depozitate, stabilită de aceeaşi
HG 349/ 2005.

7.1.1. Aria de acoperire şi colectarea deşeurilor
Pentru a permite atingerea obligaţiilor asumate de România pe perioada de timp acoperită de
actuala versiune a PJGD, extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare ar trebui să
evolueze conform procentelor indicate în tabelul de mai jos
Tabelul 56:

Evoluţia ariei de acoperire cu servicii de salubritate

Arie de
acoperire
Grad de
acoperireurban
Rural
Număr de
locuitori
deserviţi
mediul urban
Număr de
locuitori
deserviţi
mediul rural

2 008

2009

2 010

2011

2 012

2013

%

88

90

95

100

100

100

%
pers.

10

90

90

90

90

100

136.339

138.783

145.804

152.757

152.039

151.324

22.006

196.604

195.169

193.744

192.329

212.140

pers
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Un rol important în dezvoltarea infrastructurii de colectare şi transport necesare pentru a
permite această extindere semnificativă a gradului de acoperire cu servicii de salubritate îl vor
avea proiectele Phare CES 2004-2006. Cu toate acestea, aşa cum s-a arătat în discuţiile
grupului de elaborare a PJGD Gorj, aceste proiecte oferă numai o soluţie parţială şi este foarte
probabil ca ţintele din 2009, chiar 2010 şi 2011 privind extinderea colectării în mediul rural să nu
fie atinse.
Dotarea cu echipament de colectare şi transport se poate realiza centralizat sau în baza
contractelor de delegare de gestiune pentru fiecare localitate în parte. Se vor putea, astfel,
estima capacităţile necesare pentru efectuarea colectării deşeurilor în localităţile care nu sunt
conectate în momentul de faţă sau pentru care nu este asigurată finanţarea in vederea
achiziţionării echipamentului de colectare şi transport.
Tabel 57:
Calculul capacităţii de colectarea a deşeurilor municipale în amestec la nivelul
judeţului Gorj pentru anul final al intervalului de planificare (2003)
Grad de umplere per
container
Rezervă container / %
Capacitate container / l
Frecvenţă colectare / iarna
Frecvenţă colectare / vara
Populaţie în zona urbană
Arie de acoperire în 2013 /
%
Necesar containere

urbană
90

rurală
85

10
1100
2x/saptămână
3x/ saptămână

10
1.100
1x/ saptămână
3

151.324

212.140

100

100

2.810

3277

7.1.2. Colectarea separată a deşeurilor recuperabile
In ceea ce priveşte dimensionarea acestei componente, pe baza prognozelor realizate în
cuprinsul Capitolului 4, (generarea deşeurilor de ambalaje corespunzătoare surselor principale populaţie, servicii, comerţ şi industrie etc) şi a ţintelor de reciclare şi valorificare stipulate de HG
621/ 2005 modificată prin OM 1872/ 2006, a fost realizată cuantificarea ţintelor globale şi a celor
specifice pe tip de material, conform tabelului de mai jos.
Ţinte gravimetrice calculate pentru Judeţ (tone)
An
Total recuperare
Total reciclare
Sticlă
Hârtie şi carton
Metale
Lemn
Plastic

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,100

8,493

9,453

10,892

12,223

13,425

5,857

7,172

8,272

9,453

10,722

12,307

5,680

7,172

8,665

9,864

11,579

13,425

10,650

11,324

11,816

12,330

12,866

13,425

8,875

9,437

9,847

10,275

10,722

11,188

1,242

1,699

2,363

3,083

3,217

3,356

1,952

2,265

2,757

3,083

3,217

5,035

Astfel, conform prognozei generării deşeurilor, indicatorul de generare va creşte cu 0,8% pe an.
Luând in calcul indicatorul de generare de 0,9kg per locuitor per an pentru mediul urban si
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0,4kg/locuitor/an pentru mediul rural (stabiliţi pentru anul 2003), s-a calculat cantitatea de
deşeuri generate în 2013, precum şi cantitatea de deşeuri de ambalaje/ reciclabile.
Pentru calculul numărului de locuitori care trebuie implicaţi în colectarea selectivă în vederea
atingerii ţintelor s-au utilizat urmatoarele ipoteze:
 în primul rând s-a calculat numărul de locuitori necesar a fi implicaţi activ în colectarea
deşeurilor de ambalaje din hârtie, astfel încât pentru atingerea tintei de reciclare stabilită
pentru anul 2008 să fie atinsă; acest prim număr a fost crescut cu 50% pentru a se
compensa efectele negative ale etapelor iniţiale ale colectării selective (de ex. impuritati
în recipientele destinate acestei fracţii).
 pentru restul materialelor (sticlă, plastic, metale) - numărul populaţiei care trebuie să
colecteze selectiv a fost stabilit ca valoare maximă a populaţiei care asigură îndeplinirea
ţintelor pentru fiecare material, luând în considerare în acelaşi timp faptul că nu toată
populaţia din zonele în s-a introdus colectarea selectivă se implică activ la aceasta
respectând cu stricteţe regulamentele de salubrizare, ci doar un procent de 70% din
aceştia (pentru perioada 2008 – 2013) vor;
 s-a ţinut cont de faptul că simpla îndeplinire a ţintelor de reciclare pe tip de material nu
asigură în acelaşi timp îndeplinirea ţintelor globale de reciclare/valorificare. Astfel, la
stabilirea numărului de locuitori care trebuie să colecteze separat s-a urmărit
îndeplinirea tuturor ţintelor de reciclare/ valorificare (ţinte pe material şi ţinte globale);
An
Populaţie
necesar a
se implica
în
colectarea
selectivă.

Fracţia
Plastic, sticlă,
metal
Hârtie şi carton

2008

2009

2010

2011

2012

2013

105,333

109,356

117,402

140,809

164,582

193,841

183,235

187,624

195,670

196,036

196,036

204,082

O primă concluzie evidenţiază faptul că numărul locuitorilor din mediul urban actualmente
deserviţi de servicii de colectare şi transport deseuri menajere nu va fi suficient pentru atingerea
ţintelor privind recuperarea şi reciclarea hârtiei, dar poate asigura condiţiile necesare pentru
atingerea ţintelor pentru celelalte materiale: sticlă, plastic, metal. Principala condiţie care
trebuie indeplinită, în strânsă legătură cu prevederile legale anterior menţionate constă în
derularea colectării selective, pe cel puţin două fracţii, umedă şi uscată, urmând ca fracţiile
reciclabile să fie procesate ulterior în staţii de sortare. Viitoarele proiecte de investiţii în
infrastructură vor putea stabili efectiv, în funcţie de recomandările studiilor de fezabilitate,
modului în care trebuie implementate sistemele de colectare selectiva (pe două sau
mai multe categorii de materiale de ambalaj), astfel încât să se realizeze ţintele prevăzute în
plan,
Zona urbană


Zona rurală

un container 1,100 l container în aproierea
locuinţelor, pentru hârtie,



un container 1,100 l pentru metal şi plastic
(1 container pentru 500-1000 locuitori);



un container 1,100 l pentru sticlă (1
container pentru 500-1000 locuitori).



- 109 -

sistem centralizat, un container 1,100 l în
aproierea locuinţelor, pentru toate topurile
de deşeuri de ambalaje.

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România
7.1.3. Colectarea deşeurilor biodegradabile
Deşeuri menajere
Recomandarea 1


implementarea colectării separate a deşeurilor biodegradabile, începând cu 2013, prin
sisteme centralizate în zonele urbane, atât pentru zonele de case cât şi pentru zonele de
blocuri (60 locuitori/container)

Recomandarea 2:


Utilizarea de containere cu capacitate de 240 litri pentru colectărea a deşeurilor
biodegradabile



Din punct de vedere financiar este de preferat utilizarea de containere de 240 de litri, însă
din punct de vedere tehnic sunt preferate containerele de capacităţi mai mari. Ca urmare, se
propune utilizarea, pentru început, a containerelor cu capacitate de 240 litri şi a unei
frecvenţe de colectare de 2-3 ori pe saptămână, rezultând un grad de umplere de 60%.

Recomandarea 3:


Trebuie avute în vedere campanii intense de conştientizare publică pentru a motiva locuitorii
să colecteze separat deşeurile biodegradabile. Campania trebuie să se concentreze şi pe
calitatea colectării – ce trebuie şi ce nu trebuie să se afle în containerele dedicate, pentru a
asigura calitatea fluxului de deşeuri. Acestea trebuie să aibă loc chiar de la începutul
implementării colectării separate a acestor deşeuri.

Recomandarea 4:


Evaluarea performenţei colectării după un an de zile (din punct de vedere cantitativ şi
calitativ);



In primii ani se poate evalua necesarul din punct de vedere al capacităţii de container.
Aceste rezultate sunt necesare in vederea extinderii sistemului de colectare separată până
in 2016.

7.1.4. Transferul deşeurilor
In vederea eficientizării transportului deşeurilor colectate către unităţile de tratare şi eliminare,
vor fi construite staţi de transfer.
Pentru judeţul Gorj există următoarele proiecte aprobate în acest sens:
Tabel 59:

Proiecte staţii de transfer

Solicitant

Titlul proiectului

Consiliul Local Novaci
staţie de transfer

Gestionarea selectivă a deşeurilor în Novaci şi în alte şase comune învecinate
utilizând un sistem de colectare selectivă a fracţiilor reciclabile

Consiliul Local Rovinari
staţie de transfer

Sistem de colectare selectivă şi valorificarea deşeurilor cu centrul zonal în loc.
Rovinari

Consiliul Local Turceni
staţie de transfer

Implementarea unui sistem de colectare selectivă şi amenajarea staţiei de trasfer în
zona oraşului Turceni

Consiliul Local Motru
staţie de transfer
Consiliul Local TgCărbuneşti
staţie de transfer

Staţie pentru transferul ecologic al deşeurilor din zona Motru

Staţie de transfer deşeuri în oraşul Tg-Cărbuneşti

- 110 -

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România
7.2

Tratarea deşeurilor

Conform ţintelor stabilite pentru deşeurile biodegradabile, este necesară implementarea
compostării. In afară de activitatea de compostare din mediul rural (aşa cum s-a analizat la
capitolul 6.7.1) , conform va fi necesară o capacitate de compostare, la nivel centralizat, până in
2016 de aproximativ 30.000 tone/an.
Pentru staţia de sortare, capacitatea necesară este estimată la 20.000 tone/an, până în 2016.

7.3

Eliminarea deşeurilor

Pentru eliminarea deşeurilor, din punct de vedere al investiţiilor pentru depozite noi, nu sunt
necesare noi investiţii, deoarece va exista un depozit nou controlat care va deveni funcţional în
anul 2009.
Cantităţile de deşeuri necesar a fi depozitate au fost calculate cu formula indicată în
metodologia OM 951/ 2007 pe baza urmatorului calcul:
Qdep/an =Qan – Qsort/an – Qcomp – QTMB – Qinc + Qr


Qdep/an reprezintă capacitatea necesar a fi depozitată în fiecare an (tone).



Qan reprezintă cantitatea de deşeuri municipale generată anual, (tone).



Qsort/an este capacitatea staţiilor de sortare din judet în anul respectiv



Qcomp reprezinta cantitatea de deşeuri tratate anual prin compostare.



QTMB reprezinta cantitatea de deşeuri tratate anual mecano-biologic,



Qr reprezintă suma cantităţilor de deşeuri care constituie refuzuri de la staţiile de
sortare, staţiile de compostare; (pentru ipoteza de calcul au fost aplicate următoarele
procente: 33% pentru cantităţile procesate în staţiile de sortare şi 15% pentru staţiile de
compostare).

Valorile determinate sunt prezentate în tabelul urmator .
Qan (generare)
Qsort/an (sortare)
Deşeuri
biodegradabile
compostate în
gospodăriile
individuale
Qcomp
Staţii de
compostare
QTMB (tratare mecanobiologică)
Qr
Q dep/an

2008
2009
2010
2011
2012
2013
386,767 386,743 386,718 386,694 386,670 386,645
23,294
23,294
23,294
23,195
23,097
22,999

12,103

12,103

12,103

11,989

11,877

11,766

0

0

0

0

0

20,000

0
0
0
0
0
0
5,780
5,780
5,780
5,755
5,731
8,707
357,150 357,126 357,101 357,265 357,427 360,586

Principala problemă referitoare la depozitarea deşeurilor se referă la conformarea cu obligaţia
de sistare a activităţii în depozitele neconforme.
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7.4

Zonificare

Pentru organizarea sistemului de gestionare a deseurilor in judetul Gorj, a fost analizat şi s-au
utilizat date din proiectul “Plan de Management pentru Judeţul Gorj, România”, proiect realizat
în cadrul unei colaborări bilaterale între Consiliul Judeţean Gorj (ca şi partener român lider),
Agenţia pentru Protecţia Mediului (partener român) şi Ecorem NV (promoter flamand al
proiectului). Raportul final al proiectului a fost înregistrat în Ianuarie 2008.
Proiectul s-a concentrat, în special, în prima fază a proiectului pe detaliile tehnice (previziuni,
capacitate, proceduri operaţionale etc.) ale Planului de management integrat al Judeţului Gorj
din anul 2006 cât şi proiectele PHARE 2004 atribuite au fost analizate.
În cea de-a doua fază a proiectului, a fost determinat modul în care infrastructura proiectată
poate fi implementată într-un sistem optim de management al deşeurilor în judeţul Gorj. Ca
rezultat, au fost proiectate noi zone de colectare şi transport a deşeurilor.
Conform zonificării judeţene, la nivel local, deşeurile vor fi transportate de la fiecare localitate la
staţia de transfer aferentă zonei de colectare în care a fost încadrată. La nivel regional,
deşeurile vor fi transportate de la staţiile de transfer la depozitul regional de la Târgu-Jiu.
Zonele au fost delimitate pe baza parteneriatelor încheiate deja între comunităţi în diferite
proiecte. Astfel zonificarea la nivelul judeţului se prezintă în felul următor:


Zona 1, incluzând depozitul regional de la Tg-Jiu, cât şi zonele urbane şi rurale
corespunzătoare;



Zona 2, incluzând staţia de transfer de la Motru, cât şi zona rurală corespunzătoare;



Zona 3, incluzând staţia de transfer de la Rovinari, cât şi zona rurală corespunzătoare ;



Zona 4, incluzând staţia de transfer de la Turceni, cât şi zona rurală corespunzătoare,
precum şi o staţie de sortare la Plopşoru;



Zona 5, incluzând staţia de transfer de la Târgu-Cărbuneşti, cât şi zonele urbane şi rurale
corespunzătoare;



Zona 6, incluzând staţia de transfer de la Novaci, cât şi zona rurală corespunzătoare;



Zona 7, incluzând satele care îşi vor transfera deşeurile în judeţul Dolj.

De asemenea, un criteriu important in localitatilor care nu au putut fi incluse intr-o zona
specifica, a fost distanta până la o staţie intermediară de transfer sau la depozitul regional. Ca
regulă generală, localităţile aparţinătoare unei zone specifice au fost desemnate, astfel încât
distanţa până la punctul de preluare (staţie de transfer intermediară sau depozit regional) să nu
fie mai mare de 50 km – aceasta fiind distanţa maximă pentru care eset considerată fezabilă o
staţie de transfer.
Un element extrem de important si util reiesit din proiectul bilateral este reprezentat de
propunerea privind rutele de colectare a deşeurilor, care a fost realizată utilizând instrumentele
GIS, pentru a determina rutele cele mai eficiente sau traiectoriile dintr-o varietate de „puncte de
colectare” la staţiile de transfer, iar de aici la depozitul central.
Deoarece, drumurile comunale sunt prea înguste pentru acest tip de transport, aceste drumuri
au fost excluse din baza de date pentru analiză. Pentru fiecare zonă de colectare a deşeurilor,
au fost plasate manual pe hartă puncte de colectare, fiecare corespunzând unei zone urbane.
Acestea au servit ca puncte de plecare în cadrul analizei, spre ex. date cu ajutorul cărora a fost
calculat cel mai ieftin traseu. Aplicând aceeaşi tehnică, a fost calculată ruta eficientă de la o
staţie de transfer la depozitul central.
Astfel, sunt furnizate rutele/traiectoriile optime (luând în considerare distanţa, iar pentru cele
extinse, tipul drumului) de la fiecare punct de colectare la staţia de transfer.
In cadrul prezentului PJGD, zonificarea şi rutele de colectare şi transport sunt prezentate în
Anexa 2.
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8. ESTIMAREA COSTURILOR
8.1

Introducere

În acest capitol sunt prezentate un set de informaţii minime, în vederea estimării costurilor
aferente investiţiilor necesare pentru realizarea măsurilor de implementare a PJGD Gorj,
explicate în capitolul anterior.
Aceste costuri vor rezulta din studiile efectuate pentru fiecare investiţie în parte. Scopul
evaluării costurilor este acela de a estima consecinţele economice ale investiţiilor propuse a fi
realizate pentru perioada de planificare.
Rolul acestui capitol nu este acela de a face recomandări specifice în ceea ce priveşte tarifele
pentru gestionarea deşeurilor sau aspecte financiare complexe. Recomandăm a se ţine cont la
evaluarea costurilor de cele prezentate mai jos.

8.2

Etapele principale în estimarea costurilor

Pentru a estima costul investiţiilor propuse în cadrul PJGD Gorj, este necesară parcurgerea
următoarelor etape principale:
1. determinarea infrastructurii necesare a fi construite pentru îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor
stabilite de autorităţile centrale/regionale/locale; această investiţie este calculată ţinând seama
de raţionamentele inginereşti şi opţiunile pentru gestiunea deşeurilor ;
2. estimarea costurilor unitare; presupuneri privind adaptarea la condiţiile locale;
3. estimarea costurilor investiţiei şi a costurilor de operare şi de întreţinere;
4. estimarea capacităţii de plată a populaţiei care locuieşte în zonă;
5. compararea capacităţii de plată cu investiţia estimată;
6. ajustări ale PJGD pentru a nu se depăşi capacitatea de plată.

8.3

Indicatori de cost

Cei mai importanţi indicatori folosiţi pentru determinarea costurilor asociate cu implementarea
PJGD, sunt următorii:


Costurile totale de investiţii necesare pentru a asigura infrastructura de deşeuri. Aceste
costuri pot fi exprimate ca investiţie totală necesară (costurile investiţiei) sau ca investiţie
exprimată anual pentru a arăta efortul investiţional pe o anumită perioadă de timp;



Costul anual al capitalului; amortizarea anuală a capitalului fix şi dobânda aferentă pentru
finanţarea investiţiei. Costurile anuale ale capitalului depind de investiţia totală, de numărul
de ani de amortizare şi de costurile financiare asociate (mai ales dobânzile);



Costuri de operare şi întreţinere; aceste costuri au legătură cu operarea instalaţiilor în
funcţiune (ex. costurile cu energia, cu combustibilul, reparaţiile curente etc.), dar pot fi de
asemenea, influenţate de măsuri care nu necesită în mod obligatoriu investiţii sau sunt mai
puţin legate de costurile investiţiei (ex. colectarea separată a deşeurilor, minimizarea rutelor
de transport, instrumente economice etc.);



Costuri administrative; costuri de implementare, autorizare, monitorizare şi impunere a
legislaţiei, întărirea capacităţii administrative ;
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Costuri totale anuale: includ costurile de capital şi costuri de operare şi întreţinere pe
durata unui an;



Costuri unitare: costul investiţiei/tehnologiilor de gestionare a deşeurilor este estimat prin
folosirea costurilor unitare (ex. costul reducerii cu o tonă a deşeurilor biodegradabile într-o
instalaţie specifică de o anumită dimensiune).

66
8.4

Necesităţi investiţionale

Pe baza calculului capacităţilor pentru activităţile de gestionare a deşeurilor, prezentate în
capitolul anterior, se poate face un calcul estimativ al necesarului investiţional pentru
implementarea măsurilor aferente.
Costurile investiţionale comportă un anumit grad de incertitudine, provenit din inexistenţa, la
nivelul curent de analiză a judeţului, a informaţiilor necesare şi disponibile privind
amplasamentele exacte pentru investiţiile propuse – puncte de colectare, staţii de sortare, staţii
de compost. Ca urmare, nu se cunosc nici detalii privind condiţiile specifice de amplasament –
structura geologică, existenţa şi gradul de dezvoltare a utilităţilor, detalii privind existenţa şi
calitatea căii de acces, distanţa faţă de principala cale de acces, elemente care pot avea un
impact semnificativ asupra acestor costuri.
Aceste incertitudini, însă, vor fi eliminate în etapele următoare de planificare, la nivel de studii
de fezabilitate, unde este necesar a se selecta şi prezenta amplasamentele împreună cu
caracteristicile specifice ale instalaţiilor ce urmează a fi construite.
In etapa prezentă a procesului de planificare, costurile pentru investiţii se bazează pe media
totală a costurilor diverselor instalaţii şi a diferitelor tipuri de echipamente ce vor fi achiziţionate.
Pentru estimarea costurilor, au fost utilizate mai multe rapoarte şi studii care oferă informaţii
recente cu privire la sectorul gestiunii deşeurilor.
8.4.1. Colectarea în amestec a deşeurilor municipale
Tabel 55:

Necesar investiţional – colectarea în amestec a deşeurilor

Zona urbană:
Populaţie în zona urbană
Arie de acoperire în 2013 / %
Necesar containere

154.931
100
2.810

Zona rurală:
Populaţie în zona rurală
Arie de acoperire în 2013 / %
Necesar containere

220054
80
2.577

Costuri unitare:
Cost per container (plastic) / EURO
Costs for platformă ~5 m2 / EURO
Necesar investiţional:
Număr total platforme
Număr total containere
Cost total containere / EURO
Cost total plaforme / EURO
Cost total / EURO

200
250

5.387
5.387
1.077.399
1.346.749
2.424.147
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Deşeuri de la agenţi economici, asimilabile celor municipale
Investiţiile pentru acest sector sunt limitate la angarea de personal pentru implementare şi
instruirea personalului. Capacităţile de colectare sunt responsabilitatea agenţilor economici, ei
putând să işi asigure pre-colectarea deşeurilor direct sau să angajeze operator de salubritate.
Sistemul de transport va fi responsabilitatea operatorului/contractorului.

8.4.2. Colectarea deşeurilor de ambalaje
Deşeuri menajere
Tabel 56:

Necesar investiţional – colectarea deşeurilor de ambalaje

Zona

Material

Zona urbană

hârtie
hârtie, sticlă,
metal
hârtie, sticlă,
metal, plastic

Zona urbană
Zona rurală

Containere necesare +10 %
rezervă
1.967
159

Costuri /
EURO
393.348
31.812

967

193.302

3.092

618.463

Total
Cost unitar pentru container de 1.100 l (plastic):

200 EURO

Deşeuri de la agenţi economici, asimilabile celor municipale


a se vedea recomandările pentru deşeuri asimilabile celor menajere

8.4.3. Colectarea deşeurilor biodegradable
Deşeuri menajere
Tabel 57:

Necesar investiţional – colectarea deşeurilor biodegradabile
Populaţie

Populaţie urbană
154.931
Populaţie rurală
220.054
Total
374.985
Cost unitar pentru container de 240 l:

Total containere
necesare (240 l)
1.988
807
2.795

Costuri /
EURO
119.297
48.412
167.709

60 EURO

Deşeuri de la agenţi economici, asimilabile celor municipale


a se vedea recomandările pentru deşeuri asimilabile celor menajere

8.4.4. Tratarea deşeurilor
Staţie de compost:
 Capacitate necesară în 2016: 30.000 tone/an


Estimare cost investiţional: ~ 3.000.000 EURO

Staţie de sortare
 Capacitate necesară în 2016: 20.000 tone/an


Estimare cost investiţional: ~ 4.000.000 EURO
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8.4.5. Eliminarea deşeurilor
Pentru depozitele noi nu au fost calculate costuri investiţionale şi nici, mai departe, costuri de
operare şi întreţinere, deoarece există un depozit conform la nivelul judeţului Gorj (a se vedea
situaţia existentă în domeniul gestionării deşeurilor).
Au fost, însă, estimate costurile de investiţie pentru închiderea depozitelor neconforme din
mediul rural. Aceste activităţi nu vor presupune costuri de operare şi mentenanţă.
Tabel 58:

Necesar investiţional total estimat – pentru atingerea ţintelor până in 2016
Costuri estimate /
EURO

Investiţii necesare
Colectare şi transport
Colectare in amestec deseuri menajere (1.100 l)
Deşeuri de ambalaje (1.100 l)
Deşeuri biodegradabile (240 l)

2.424.147
618.463
167.709

Unităţi de tratare
Staţie de compostare (capacitate 30.000 tone/an)
Staţie de sortare (capacitate 20.000 tone/an)

3.000.000
4.000.000

Inchidere depozite neconforme
Activitati de inchidere a depozitelor neconforme din
zonele rurale
Activitati conexe
Activitati de constientizare a publicului
Proiectare si supervizare
Neprevazute

264.370

50.400
700.000
561.261,9

Total investiţii necesare

11.786.499,90

Totalul investiţiilor necesare nu include:


Noul depozit de deşeuri



Camioane de colectare (asigurate de contractor)



Staţii de transfer (prin proiectele deja aprobate, există finanţare asigurată)

8.5

Suportabilitatea serviciilor de gestiune a deşeurilor pentru
populaţie

Suportabilitatea este înţeleasă ca fiind capacitatea utilizatorilor de servicii de gestionare a
deşeurilor de a plăti pentru aceste servicii fără a renunţa la alte nevoi de bază. Este importantă
indentificarea „capacităţii de plată” a utilizatorilor pentru a putea evalua suportabilitatea
economică a serviciilor de salubrizare (solvenţa consumatorului). Un indicator de solvabilitate
arată în ce măsură venitul gospodăriilor este suficient pentru a acoperi costurile în creştere ale
serviciilor de salubrizare fără a prejudicia capacitatea acestuia de a plăti pentru nevoile de
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bază. Problema familiilor aflate în imposibilitatea de a plăti pentru servicii de salubrizare este
predominantă în zonele rurale.
8.5.1. Capacitatea de plată a serviciilor de salubritate
Evaluarea capacităţii de plată poate fi realizată pe baza nivelului veniturilor medii ale
gospodăriilor, existând disponibile date statistice oficiale privind nivelul veniturilor. La calculul
veniturilor sunt considerate veniturile din salarii, chirii sau dividende (sub formă de bani) si
veniturile in natură (comerŃul cu produse si valoarea produselor vegetale sau animale, bunurile
produse in gospodării etc.).
Se poate presupune că veniturile viitoare vor creste cu rata de crestere a PIB. Previziunile
pentru rata de crestere a PIB pentru 2006 - 2009 au fost elaborate pentru Romania si pentru
toate cele opt regiuni de către Comisia Naţională pentru Prognoză. Pentru perioada de după
anul 2009, dacă nu sunt disponibile noi previziuni, se poate utiliza o ipoteză simplificată potrivit
căreia rata anuală de crestere va scădea la 5% si va rămane la acest nivel pană in 2011 si chiar
după acest an, pentru toate regiunile.
Cea mai importantă sursă de venit pentru gospodăriile din mediul urban il reprezintă salariul
(61%) si ajutorul social (19%).
In mediul rural, cea mai importantă sursă de venit o reprezintă activităţile agricole întreprinse în
gospodărie, acestea însumand circa 45% din totalul veniturilor. Alte surse de venit mai sunt
salariul (28%) şi ajutorul social (20%).
Conform standardelor pentru gestionarea deşeurilor, nivelul acceptabil de suport al serviciilor
pentru gestionarea deşeurilor este de ~ 1.5% din venitul mediu al fiecărei gospodării – ex.
costurile medii lunare pentru gestionarea deşeurilor nu ar trebui să depăşească 1.5% din
veniturile medii lunare ale gospodăriilor (unde costurile ar trebui sa acopere întregul ciclu al
serviciilor pentru deşeuri – colectare, transport, sortare, tratare şi eliminare). Se specifică faptul
că deşi un asemenea criteriu este util în dezvoltarea strategiei de gestionare a deşeurilor, în
formularea politicii de tarifare trebuie să se ţină cont de faptul că venitul multor gospodării este
sub medie. Cu privire la dificultatea financiară în care se găsesc unele gospodării, de a suporta
aceste costuri în raport cu veniturile proprii, se impune să se prevadă măsuri în cadrul politicii,
cu privire la protejarea unor asemenea beneficiari.
Evaluarea abilităţii globale de plată este realizată în funcţie de venitul mediu pe gospodărie din
cadrul judetului Gorj. Sunt disponibile statistici oficiale referitoare la venitul mediu în România şi
pentru regiunile importante, determinat prin studii de venit al gospodăriilor. Sunt considerate
veniturile din diferite surse, cum sunt lichidităţile şi din surse proprii în natură (schimb de bunuri,
valorificarea legumelor cultivate şi a bunurilor produse în gospodărie, etc.).
O prezentare a veniturilor în Regiunea 4 este realizata în urmatorul tabel.
Tabel 59:

Nivelul veniturilor pentru Regiunea 4 (2004)
Regiunea 4

Gospodarii de
Total
gospodarii

Salariati Agricultori Someri Pensionari

Venit total
Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia

Lei (RON) / persoana
345,77

447,48

234,50

193,10

315,44

procente
Venituri banesti, din care
Venituri banesti, din salariile
brute si alte drepturi salariale

71,4

84,5

46,6

65,6

61,7

41

75,6

4,3

24,1

14,3
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Venituri din agricultura

5,2

2,0

22,1

4,2

5,6

Venituri din activitati
independente non-agricole

2,2

0,5

1,0

3,3

1,2

Venituri din ajutor social

19,6

5,3

16,4

21,0

38,1

Venituri din posesiuni

0,7

0,1

*)

0,5

0,2

Valoarea echivalenta a
veniturilor în natura obtinuta
de angajati si de persoanele
beneficiare de ajutor social

1,3

1,4

0,9

1,5

1,2

Valoarea echivalenta a
consumului de produse
agricole în natura

27,3

14,1

52,5

32,9

37,1

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2005; Specificatii ale veniturilor , 2004
În scopul prezentei analize se presupune ca nivelul viitor al veniturilor va creşte cu rata de
creştere a PIB-ului în fiecare regiune. Previziuni ale ratelor de creştere a PIB-ului pentru
perioada 2006-2009 au fost elaborate de Comisia Naţională pentru Prognoză şi sunt prezentate
în tabelul de mai jos. În tabel mai figureză şi aprecierea că rată anuală de creştere după 2009
va scădea la 5%, şi va rămâne constantă în 2011 şi mai departe în fiecare an pentru toate
regiunile.
Tabel 60:

Evoluţia PIB, modificarea procentuală anuală
Comisia Naţională de Prognoză

Estimările consultantului

2006

2007

2008

2009

2010

2011

România

6,0

6,2

6,3

6,0

5,5

5,0

1. Nord- Est

5,8

6,1

6,5

6,0

5,5

5,0

2. Sud-Est

5,9

5,9

6,2

6,0

5,5

5,0

3. Sud

6,0

6,0

6,1

6,0

5,5

5,0

4. Sud-Vest

6,1

5,8

6,0

6,0

5,5

5,0

5. Vest

5,8

5,7

5,9

6,0

5,5

5,0

6. Nord-Vest

5,4

5,9

6,2

6,0

5,5

5,0

7. Centru

5,7

5,9

6,0

6,0

5,5

5,0

8. Bucuresti-Ilfov 6,6

7,1

6,8

6,0

5,5

5,0

Sursa datelor: Comisia Naţională pentru Prognoză (www.cnp.ro) şi estimările consultantului
Luând ca punct de referinţă nivelul veniturilor şi ajustându-le PIB-urilor previzionate pentru
fiecare regiune, poate fi calculat nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea
deşeurilor pe fiecare regiune în parte, inclusiv pentru Regiunea Sud-Vest din care face parte si
judetul Gorj.
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Tabel 61: Puterea de cumpărare în România, EURO pe lună/pe persoană
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
România

1,47

1,53

1,62

1,72

1,83

1,94

2,05

2,15

2,26

2,37

1. Nord- Est

1,35

1,38

1,46

1,55

1,65

1,75

1,85

1,94

2,04

2,14

2. Sud-Est

1,32

1,35

1,43

1,51

1,61

1,70

1,80

1,89

1,98

2,078

3. Sud

1,34

1,29

1,47

1,56

1,66

1,76

1,85

1,95

2,04

2,14

4. Sud-Vest

1,38

1,42

1,50

1,59

1,69

1,79

1,89

1,98

2,08

2,18

5. Vest

1,57

1,66

1,75

1,85

1,96

2,08

2,19

2,30

2,42

2,54

6. Nord-Vest

1,55

1,59

1,68

1,78

1,89

2,00

2,11

2,22

2,33

2,44

7. Centru

1,53

1,58

1,67

1,77

1,88

1,99

2,10

2,21

2,32

2,43

8. Bucuresti-Ilfov 1,91

2,05

2,19

2,34

2,50

2,65

2,80

2,94

3,08

3,24

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei şi estimările consultantului
Pentru Regiunea Sud-Vest disponibilitatea lunară de susţinere a creşterii costurilor este de 1,38
euro la 2,18 euro între anii 2005 şi 2013.
Ar fi fost ideal să se facă distincţie între nivelul veniturilor şi abilitatea de suport din mediul urban
şi rural. Din pacate nu sunt disponibile date cu privire la nivelul veniturilor regionale, care să
facă distincţie între gospodăriile urbane şi rurale.
8.5.2. Compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale
Scopul acestei etape este evidenţierea gradului de suportabilitate al populaţiei judeţului, în ceea
ce priveşte costurile necesare pentru investire, caz în care se impune efectuarea unei analize.
Analiza poate fi caracterizată după cum urmează:


A fost elaborată pe bază de numerar, de ex. se presupune că toate investiţiile si costurile de
operare vor fi finanţate prin lichidităţi, imediat ce se ivesc. Deprecierea nu va fi luată in
considerare. Orice inlocuire de activ din timpul planificării va fi considerată ca avand surse
de finanţare;



A fost elaborată in termeni reali; preţurile din 2006 au fost ajustate pe durata planificată
2007-2013 cu calculul VPN pentru o perioadă mai lungă, de până în anul 2020;



A fost considerat numai costul suplimentar generat de investiţii pe perioada de planificare
(cum localizarea diferitelor capacităţi nu se cunoaste si nici diferite specificaţii tehnice,
aceste costuri au fost calculate pe baza unor valori medii ale costurilor unitare standard);



S-au considerat costurile de O&I pentru diferite categorii de activităţi: colectare, transport si
tratare (costurile pentru aceste componente au la bază costuri unitare standard). Au fost
calculate doar costurile suplimentare generate de noile capacităţi;



S-a avut in vedere cantitatea de deşeuri estimată a fi generată în judeţ, pe durata de
planificare.

Rezultatul analizei reprezintă un calcul de ansamblu al VNA (Valoarea Netă Actualizată)
asociată costurilor generate de noile servicii de gestionare a deseurilor (luând în considerare
atat investiţiile, cât şi costurile O&I de-a lungul perioadei planificate).
De asemenea, sunt calculate atat valorile actualizate pe tonă în perioada de planificare, cât şi
pe persoană/lună.
Este important de subliniat faptul că această sumă nu este egală cu tariful real aplicabil
consumatorilor - tariful real aplicabil va reprezenta o funcţie de mai mulţi factori cum ar fi
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condiţiile locale, schemele de finanţare ale investiţiilor, performanţa de plată a utilizatorilor
(gradul de incasare a facturilor) etc.
VPN a investiţiei pe persoană/lună reprezintă costul mediu total pe persoană/lună al investiţiilor
de-a lungul perioadei planificate.
Tabel 62: Impactul investiţiilor asupra tarifului de gestiune a deşeurilor în Judetul Gorj (valori
medii)
Rata de actualizare

5%

VNA (000EUR)

12.375,82

VNA fluxuri deseuri generate (000tone)
VNA fluxuri deseuri colectate (000tone)

831,91
674,32

VNA investitie / deseuri generate
VNA investitie / deseuri colectate
VNA evolutia populatiei (000loc)

14,88
18,35
2215,20

Fara grant
VNA investitii aditionale per persoana si luna
Costuri incrementale ca si procent din pragul de
suportabilitate
Tarif necesar ca procent din prag de suportabilitate
Cu grant
VNA investitii aditionale per persoana si luna
Costuri incrementale ca si procent din pragul de
suportabilitate
Tarif necesar ca procent din prag de suportabilitate

0,31
27,73
64,95
0,13
9,50
46,72

Trebuie menţionat că valorile calculate reprezintă valori medii pe locuitor, care nu au ţinut
seama de ponderea investiţiilor ce ar trebui alocate familiilor sau firmelor care generează
deşeuri de tip menajer. De asemenea, nu au fost calculate efectele subvenţionării încrucişate
între diversele categorii de generatori.
Consecinţele tarifare ale investiţiilor propuse se încadrează în anumite limite posibil acceptabile
în cadrul judeţului. Ar trebui subliniat faptul că aceste calcule reprezintă doar costurile
investiţiilor propuse pe cap de locuitor şi nu iau in considerare partea reală de cheltuieli alocată
familiilor sau consecinţele subvenţiilor încrucişate dintre grupurile de consumatori.
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9. MĂSURI DE IMPLEMENTARE
Acest capitol se referă la deciziile necesare pentru atingerea în practică a obiectivelor şi ţintelor
judeţene anterior stabilite.
9.1

Abordarea generală a implementării PJGD Gorj

Schimbările propuse faţă de situaţia actuală a managementului deşeurilor solide în cuprinsul
judeţului ar trebui să fie realizare în două etape majore.
Etapa 1 se referă la acele activităţi, măsuri necesare pentru a crea cadrul adecvat implementării
PJGD Gorj, şi anume:
 Controlul efectiv al depozitării ilegale/ neautorizate


Asigurarea capacităţii suficiente pentru depozitele finale conforme,



Demararea închiderii celor vechi, neconforme în paralel cu controlul interzicerii utilizării
acestora în continuare.



Creşterea căt de rapid posibilă a gradului de acoperire cu servicii de colectare a zonelor
urbane şi rurale, incluzând construirea staţiilor de transfer.



Infiinţarea de baze de date adecvate cu privire la generarea, colectarea şi metodele de
tratare pentru fluxurile de deşeuri importante în paralel cu măsurarea cantităţilor
recepţionate la fiecare instalaţie/ obiectiv de tratare sau depozitare – aceste măsuri sunt
de importanţă maximă pentru sistemul de monitorizare a planului.



Efectuarea de analize pentru determinarea precisă a compoziţiei deşeurilor.



Punerea în funcţiune a infrastructurii de management a deşeurilor solide necesare
pentru îndeplinirea cerinţelor legale ce decurg din Directivele UE din domeniul
managementului deşeurilor: a) sisteme de colectare selectivă, pentru devierea de la
depozitare a fracţiei biodegradabile şi a colectării materialelor reciclabile (plastic, hârtie,
sticlă) în paralel cu derularea campaniilor de conştientizare; b) construirea staţiilor de
sortare şi a celor de tratare mecanobiologica.

Etapa a doua constă în fapt în implementarea la scară largă a Planului şi în mod ideal, trebuie
să includă:
 Evaluarea parametrilor importanţi determinaţi în cursul primei etape: au fost
calculate corect capacităţile depozitelor finale, staţiilor de transfer şi sortare, a
celor de compostare; gradul de acoperire a serviciilor de colectare (a crescut
suficient de repede


Rezolvarea eventualelor probleme care limitează acurateţea datelor.



Reverificarea obiectivelor şi ţintelor şi dacă acestea nu pot fi atinse, determinarea
măsurilor necesare (în situaţii speciale, pot fi revizuite chiar respectivele obiective
şi ţinte).
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In continuare, sunt propuse o serie de acţiuni/ măsuri de implementare pentru fiecare categorie
de obiectiv/ ţinte propuse la Capitolul 4. Specificitatea acestor acţiuni este evident în strânsă
legătură cu cele doua tipuri de cerinţe legale ale Acquisului Comunitar în domeniul
managementului deşeurilor:
a) cele foarte precis definite (de exemplu termenele limită privind închiderea depozitelor
neconforme, sau procentele de valorificare şi recuperare a deşeurilor de ambalaje)
b) cele cu caracter general care abordează măsuri de ordin instituţional, al resurselor umane,
sau asigurării finanţării.
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Obiectiv

Măsuri de implementare

Instituţii responsabile

OS1. Realizarea listei complete a indicatorilor de
monitorizare a PJGD, privind generarea şi gestionarea
deşeurilor şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
investiţiilor de infrastructură.

Detalierea completă şi
revizuirea listei indicatorilor de
monitorizare a PJGD, pe baza
criteriilor de: specificitate,
relevanţă, costuri realiste
pentru măsurare, etc
Instituirea obligativităţii privind
măsurătorilor directe de către
operatorii de salubritate a
cantităţilor şi compoziţiei
deşeurilor municipale atât
pentru mediul urban cât şi
pentru cel rural
Derularea unor programe de
instruire şi/ sau recrutare
personal specializat în
domeniul managementului
proiectelor de investiţii,
gestionării deşeurilor
Organizarea de evenimente
(târguri, seminarii, etc) privind
oportunităţile de afaceri în
sectorul de deşeuri la nivel
judeţean.
Promovarea celor mai bune
practici în managementul
proiectelor de investiţii în
infrastructura de gestionare a
deşeuri în contextul finanţărilor
UE.
Stabilirea unor mecanisme
transparente de stabilire a
taxelor şi tarifelor de
salubritate.

Consiliile locale, UIP pentru
proiectele Phare CES, APM
Gorj, operatori de
salubritate, Direcţia
Judeţeană de Statistică sub
coordonarea CJ Gorj
Operatorii de salubritate sub
coordonarea APM Gorj

OS2. Îmbunătăţirea semnificativă a proceselor de
colectare şi procesare la nivel judeţean a datelor
statistice şi informaţiilor referitoare la deşeuri, inclusiv
prin modernizarea Sistemelor de Management a
Informaţiei.

OS3. Asigurarea unui personal suficient de instruit, în
cadrul Unităţilor de Implementare a Proiectelor Phare
CES 2004, 2005, 2006, Consiliului Judeţean şi
Consiliului Local în domeniul managementului
proiectelor de investiţii şi al managementului deşeurilor.
OS4. Stimularea implicării sectorului privat pe piaţa
managementului deşeurilor.

OS5. Asigurarea unei absorbţii optime a fondurilor UE
(Fonduri Structurale şi de Coeziune) şi naţionale şi
încurajarea parteneriatelor public private pentru
investiţiile de capital.
OS6. Îmbunătăţirea eficienţei operatorilor economici
din domeniu, pentru stabilirea unor tarife şi taxe
convenabile pentru populaţie, care să acopere costurile
gestiunii deşeurilor.
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Termen de
realizare
2009 -trimestrul 3

Trimestrul 2- 2010

CJ Gorj, UIP pentru
proiectele Phare CES, APM
Gorj, operatori de
salubritate, Instituţiile de
educaţie vocaţională

Permanent

Camera de Comerţ, CJ Gorj,
Consilii Locale, firme
specializate

Permanent

CJ Gorj, UIP pentru
proiectele Phare CES, APM
Gorj, operatori de salubritate

Permanent

Operatori de salubritate

Permanent
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OS7. Creşterea gradului de acces la informaţii privind
datele legate de gestionarea deşeurilor şi a
transparenţei decizionale privind proiectele de investiţii,
stabilirea tarifelor de salubritate, etc în conformitate cu
cerinţele Convenţiei de la Aarhus şi a legislaţiei
naţionale specifice
OS8. Infiinţarea unor canale mass-media şi bazate pe
internet pentru diseminarea informaţiilor principale
referitoare la PJGD Gorj şi la problemele actuale
generate de gestionarea defectoasă a deşeurilor.

OS9. Organizarea în parteneriat de campanii anuale
de conştientizare/ educare a cetăţenilor cu privire la: *
evitarea depozitării necontrolate a deşeurilor, *
colectarea selectivă, * inimizarea generării deşeurilor,
cu o audienţă de cel puţin 10% din populaţia judeţului.

OS10. Realizarea unor instrumente de transfer a
cunoştinţelor privind cadrul general, tehnologiile, etc
referitoare la minimizarea generării deşeurilor.

OS11. Urmărirea principalelor investiţii în infrastructura
de colectare a deşeurilor pentru a se evita supradimensionarea capacităţilor.
OS12. Furnizarea de suport către operatorii economici,
în vederea stimulării pieţei de materii prime secundare
şi a încurajării utilizării produselor reciclate postconsum.

Stabilirea şi promovarea în
sfera publică a persoanelor de
contact din partea
administraţiei publice locale (şi
relaţionarea acestora),
desemnate pentru a răspunde
cererilor de informaţii adresate
de cetăţeni sau ONGuri.
Includerea subiectelor
principale ale PJGD în
activitatea de comunicare
(relaţii cu presa, administrare
web-site) a instituţiilor
implicate.
Organizarea campaniilor pe
baza unei strategii generale de
comunicare.

Elaborarea şi popularizarea
unor documente de suport/
îndrumare adresate
producătorilor din minim 3
sectoare de activitate
economică.
Colaborarea cu operatorii de
salubritate pentru identificarea
soluţiilor de evitare a supracapacităţilor de colectare.
Organizarea unor workshopuri,
misiuni de afaceri – inclusiv
prin schimburi în cadrul UE, cu
participarea agenţilor
economici interesaţi.
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CJ Gorj, APM Gorj şi
Consiliile Locale

Trimestrul 2 -2009

CJ Gorj, APM Gorj, Consiliile
locale

2009

CJ Gorj, APM Gorj, Consilii
locale, organizaţiile
comunitare, ONGuri,
operatorii de salubritate,
Organizaţii care preiau
Responsabilitatea
Producătorilor
CJ Gorj în parteneriat cu
APM Gorj

Anual

CJ Gorj, Consilii Locale

Permanent

CJ Gorj

2013

2014
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OS13. Creşterea gradului de valorificare materială
(reciclare) a deşeurilor municipale altele decât cele de
ambalaje.
OS14. Identificarea şi utilizarea posibilităţilor de
valorificare a deşeurilor prin coincinerare, în cazurile în
care valorificarea materială nu este fezabilă din punct
de vedere tehnico-economic.
OS15. Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor
municipale în mediul urban

OS16. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor
municipale în mediul rural.

OS17. Asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru

Realizarea de noi studii de
fezabilitate privind valorificarea
materială.
Organizarea sistemelor de
colectare selectivă a deşeurilor
Realizarea de noi studii de
fezabilitate privind valorificarea
materială.

CJ Gorj, Consilii Locale,
firme din domeniu

2013

Consilii Locale, operatori de
salubritate
CJ Gorj, Consilii Locale,
firme din domeniu

2013

Revizuirea aranjamentelor
instituţionale şi contractuale cu
operatorii de salubritate
(incluzând licenţierea acestora)
pentru toate oraşele din judeţ,
pentru asigura deservirea
tuturor locuitorilor respectivelor
unităţi administrative.
Adoptarea de măsuri de
control şi sancţionare în
vederea eliminării şi prevenirii
depozitării neautorizate a
deşeurilor.
Revizuirea aranjamentelor
instituţionale şi contractuale cu
operatorii de salubritate
(incluzând licenţierea acestora)
pentru asigura deservirea
locuitorilor respectivelor unităţi
administrative.
Adoptarea de măsuri de
control şi sancţionare în
vederea eliminării şi prevenirii
depozitării neautorizate a
deşeurilor.
Modernizarea infrastructurii de
colectare şi transport, pentru a

Consiliile locale, CJ Gorj

2013

Garda de Mediu

2009

Consiliile locale, CJ Gorj

2009

Garda de Mediu

2009

Consilii locale, operatori de
salubritate

Gradual până în
2011
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colectarea şi transportul deşeurilor.

satisface noile cerinţe.

OS18. Construirea unui număr de staţii de transfer în
corelaţie cu termenele de închidere a depozitelor
existente, care să fie includă şi staţii de sortare a
deşeurilor reciclabile

Derularea proiectelor de
investiţii Phare CES 2004,
2005, 2006.

UIPuri/ Consiliile locale
beneficiare Phare CES

2010

OS19. Colectarea separată a deşeurilor periculoase
existente în deşeurile municipale

Adoptarea de măsuri
administrative în vederea
colectării separate eficiente a
deseurilor, conform
prevederilor legale în vigoare.
Promovarea compostării în
cadrul propriilor gospodării din
mediu rural.
Punerea în operare a unor
capacităţi de compostare a
deşeurilor biodegradabile
rezultate din parcuri, grădini,
cimitire, pieţe.
Adoptarea de măsuri
administrative privind
interzicerea la depozitare a
deşeurilor organice pure.
Promovarea schemelor de
colectare selectivă şi reciclare
a deşeurilor de ambalaje în
sectorul comercial şi industrie
în vederea atingerii ţintelor
de reciclare.
Implementarea sistemelor de
colectare selectivă de la
populaţie a deşeurilor de
ambalaje din plastic, hârtie şi
sticlă pentru atingerea ţintelor
judeţene.
Valorificarea materială a

Garda de mediu, Consilii
Locale

2010

Consilii Locale, Direcţia
Judeţeană pentru Agricultură
şi Dezvoltare Rurală
Consilii Locale

Permanent

Operator/ UEG, Garda de
mediu, APM Gorj, CJ Gorj

Etapizat pînă în
2013

Consilii locale, firme
specializate.

Conform
termenelor şi
ţintelor menţionate
în capitolul 3

Consilii locale, operatori de
salubritate, firme
specializate, ONGuri

Conform
termenelor şi
ţintelor menţionate
în capitolul 3

CJ Gorj, APM Gorj, firme din

2013

OS20. Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile
care ajung la depozitele finale

OS21. Dezvoltarea schemelor de colectare selectivă şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje în sectorul comercial
şi industrie

OS22. Organizarea de sisteme eficiente şi adaptate
condiţiilor locale, pentru colectarea selectivă de la
populaţie a deşeurilor de ambalaje în vederea reciclării
lor.
OS23. Iniţierea şi dezvoltarea colectării separate a
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deşeurilor din construcţii şi demolări, pe categorii:
deşeuri periculoase şi deseuri nepericuloase.

OS24. Tratarea deşeurilor periculoase din construcţii şi
demolări în vederea scăderii potenţialului periculos şi
eliminării sigure a acestora.

OS25. Înfiinţarea de puncte speciale pentru colectarea
pe bază de aport voluntar a deşeurilor voluminoase
provenind de la populaţie, complementate cu scheme
de colectare din uşă în uşă la perioade bine stabilite –
eventual coordonate la nivel naţional (evenimente de
genul „Marea Debarasare”)
OS26. Revizuirea detaliată şi punerea în aplicare a
Planului de acţiune
pentru valorificarea nămolului
din staţiile de epurare ale apelor uzate menajere, sub
coordonarea APA Regio - ROCTârgu Jiu.
OS27. Recuperarea a 50% din cantităţile de anvelope
uzate pentru valorificare, reciclare sau valorificare
termoenergetică

OS28. Asigurarea bunei funcţionări a reţelei de puncte
de colectare/ dezmembrare VSU şi trimiterea către
facilităţi de reciclare a materialelor / VSU colectate în
vederea atingerii ţintelor de recuperare şi reciclare.

deşeurilor rezultate din lucrările
de construcţii şi reabilitări
(sector rezidenţial, drumuri,
şosele, etc), pe baza unui plan
specific acestui flux.
Iniţierea unui proiect de
investiţii pentru cel puţin o
instalaţie de tratare şi
valorificare a deşeurilor din
construcţii şi demolări, în
funcţie de concluziile
documentaţiei tehnicoeconomice.
Înfiinţarea punctelor speciale
pentru colectarea pe bază de
aport voluntar a deşeurilor
voluminoase de la populaţie.

construcţii, operatori de
salubritate

Operatori economici, Consilii
Locale, CJ Gorj

2013

Consilii locale, Operatori de
salubritate, ONGuri,
Organizaţii Comunitare

2013

Identificarea, agrearea şi
implementarea alternativelor
optime pentru tratarea
nămolului, în funcţie de
prevederile Planului.
Infiinţarea şi operarea
punctelor speciale de colectare
a anvelopelor uzate, inclusiv
prin activitatea de
dezmembrare a VSU

APA Regio - ROCTârgu Jiu,
APM Gorj, CJ Gorj,

Etapizat până în
2013

Operatori specializaţi, APM
Gorj

2013

Funcţionarea în bune condiţii a
punctelor de colectare/
dezmembrare VSU

Operatori specializaţi.

Permanent

Continuarea programelor
„Rabla” de încurajare a predării

Guvernul României, AFM,
Dealeri Auto.

Permanent
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VSU către punctele
specializate.
OS29. Infiinţarea şi asigurarea bunei funcţionări a
punctelor de colectare separată a DEEE provenite de la
populaţie.

Infiinţarea şi asigurarea bunei
funcţionări a punctelor de
colectare separată a DEEE
provenite de la populaţie.

Firme specializate,
Organizaţii
Colective ale producătorilor,
ONGuri, Consilii Locale

Permanent

OS30. Reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor
de echipamente electrice şi electronice.

Infiinţarea şi asigurarea bunei
funcţionări a punctelor de
colectare separată a DEEE
provenite de la populaţie
Derularea la nivelul
principalelor oraşe ale judeţului
a unor campanii de
conştientizare şi colectare din
„uşă în uşă” de tipul „Marea
debarasare”
Derularea corespunzătoare a
investiţiei pentru depozitul
conform de la Târgu Jiu
Luarea măsurilor
administrative pentru sistarea
depozitării în respectivele
depozite urbane neconforme.
Luarea măsurilor
administrative pentru sistarea
depozitării în gropile comunale
Identificarea şi alocarea
resurselor financiare pentru
ecologizarea terenurilor
afectate.

Firme specializate,
Organizaţii
Colective ale producătorilor,
ONGuri, Consilii Locale
Organizaţii ale
Producătorilor/ Importatorilor
(Ecotic, Environ, Recolamp,
ROREC), Comercianţi,
Autorităţi locale

Permanent

Investitor - UEG Mediu

2009

Garda de Mediu, APM Gorj,
Consilii Locale

Permanent

Garda de Mediu, APM Gorj,
Consilii Locale

Permanent

CJ Gorj, Consilii Locale

Permanent

OS31. Punerea în funcţiune a unui depozit conform cu
cerinţele legale
OS32. Inchiderea etapizată a depozitelor urbane
neconforme conform HG nr. 349/2005.

OS33. Închiderea gropilor comunale de depozitare
neautorizată a deşeurilor din zona rurală.
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Implementarea PJGD Gorj prin intermediul proiectelor de investiţii
Foarte importantă este determinarea partenerilor instituţionali care joacă un rol în
implementarea planului. Deasemenea, pentru a controla implementarea planului, pe baza
managementului de programe şi proiecte distincte, este necesară realizarea unui calendar al
principalelor evenimente/ repere din cadrul acestora (de exemplu recepţia lucrărilor de
construire a unei noi staţii de sortare şi transfer).
In conformitate cu liniile directoare ale UE, cele trei componente cheie, care trebuie considerate
în implementarea oricărui proiect relevant sunt următoarele:
Măsuri de reglementare
De exemplu, decizii ale consiliilor locale privind
aprobarea amplasamentelor proiectelor de
infrastructură, autorizări la nivel judeţean,
municipal al lucrărilor de construcţii.
Măsuri economice
Subvenţii sau suprataxări fiscale menite să
grăbească adoptarea de către cetăţeni sau
agenţi economici a noilor servicii de
management a deşeurilor sau schimbarea
atitudinii faţă de colectarea selectivă sau
minimizarea producerii anumitor fracţii. Acest tip
de măsuri sunt adoptate în general la nivel
naţional, însă tot în această categorie intră şi
înfiinţarea de noi taxe locale, inclusiv cele pentru
serviciile de colectare nou înfiinţate.
Măsuri legate de conştientizarea Pentru a adopta schimbările aduse de PJGD
publicului
Gorj, atât cetăţenii, cât şi persoanele
responsabile din cadrul operatorilor economici
din judeţ trebuie să înţeleagă semnificaţia
acestora în viaţa lor de zi cu zi.
Atât
evenimentele şi activităţile destinate comunicării
în masă (emisiuni radio, articole de presă, etc
apărute în urma diseminării unor comunicate
sau organizării unor conferinţe), cât şi cele
educaţionale destinate unor grupuri (şcoli, licee,
asociaţii ale locatarilor, asociaţii de pensionari,
etc) îşi au rolul lor în creşterea conştientizării
publice. La fel de importantă ca diseminarea
unidirecţională a informaţiei şi mesajelor este
existenţa unui mecanism de recepţionare a
feed-backului de la publicul interesat.

- 129 -

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România

10.

PLAN DE MONITORIZARE

Monitorizarea efectivă a modului de implementare al PJGD Gorj constituie un element esenţial
pentru a asigura în cele din urmă, utilitatea întregului proces de planificare. Astfel, în cadrul
acestui capitol se vor explicita rolul sistemului de monitorizare a PJGD, precum şi factorii cheie
care trebuie avuţi în vedere pentru a obţine un sistem eficient şi efectiv de monitorizare a
PJGD.
Astfel, importanţa sistemului de monitorizare a PJGD Gorj rezidă din următoarele aspecte:
1. determinarea gradului de progres în direcţia îndeplinirii obiectivelor, în paralel cu
identificarea deficienţelor/ domeniilor în care se înregistrează rămâneri în urmă; dacă
acestea sunt semnificative, trebuie decisă fie revizuirea obiectivelor (în măsură în care
acestea nu sunt legate de cerinţele naţionale de conformare cu Acquisul Comunitare de
mediu) fie înlocuirea opţiunilor tehnice şi a proiectelor care nu dau rezultate cu altele
care pot fi mai eficiente în atingerea obiectivelor propuse
2. direcţionarea şi eventual, accelerarea investiţiilor viitoare în realizarea infrastructurii
necesare;
3. cunoaşterea schimbărilor apărute în privinţa acelor indicatori/ parametrii generali9,
utilizaţi pentru prognoza generării deşeurilor;
4. furnizarea unei baze adecvate pentru informarea şi raportarea către grupuri de interes şi
cetăţeni
In conformitate cu prevederile Ordinului 951/ 2007 principala responsabilitate pentru
monitorizarea PJGD Gorj, revine APM Gorj, dar în practică, funcţionarea eficientă a sistemului
de monitorizare a procesului de implementare a PJGD Gorj se bazează pe colaborare interinstituţională (stabilită prin memorandumuri de colaborare), astfel încât în structura de
monitorizare să fie implicate şi Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de titular al Planului, Direcţia
Judeţeană de Statistică, Direcţia de Sănătate Publică, Consiliile Locale ale municipiilor centrale
pentru fiecare zonă de colectare, Apele Române, operatorii de salubritate şi reciclatorii pe
diverse fluxuri , APAREGIO Gorj, etc.
In plus, pentru funcţionarea eficientă a sistemului de monitorizare, care face obiectul primelor 2
obiective specifice ale planului şi a măsurilor aferente, trebuie avuţi în vedere următorii factori
cheie:
1. Stabilirea unor indicatori de monitorizare realişti, care, în funcţie de frecvenţa de colectare şi
sursele de verificare pot fi obţinuţi fără a necesita alocarea unor resurse suplimentare
considerabile (bani, oameni, hardware);
2. Indicatorii de mai sus însăşi trebuie să facă obiectul unei analize statistice privind nivelul de
încredere/ toleranţă a lor, astfel încât eventualele surse de erori sistematice să fie treptat
eliminate.
3. Respectarea unei metodologii simple de interpretare a indicatorilor, plecând de la
recomandările Ordinului 951/ 2007; astfel pentru fiecare obiectiv/sub-obiectiv prevăzut în
PRGD se va stabili un indice de monitorizare cuantificabil iar pentru fiecare indicator vor fi
specificate atât valoarea cât şi tendinţa de evoluţie (pozitivă, negativă sau neutră faţă de
valorile prognozate sau intenţionate).
4. Monitorizarea adecvată a PJGD Gorj nu va fi posibilă fără un cadru de comunicare atât cu
nivelul local (municipalităţi), cât şi cu nivelul regional şi naţional. Aceasta va permite
întărirea în continuare a capacităţii de planificare a investiţiilor şi în cele din urmă atingerea
9

urmărirea acestor parametrii cheie poate ajuta inclusiv la validarea anumitor presupuneri sau aproximări
statistice, folosite pentru prognozele de generare a deşeurilor şi care constituie fundamentul Planului
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în timp optim a ţintelor propuse. Dacă sistemul de monitorizare va fi deficitar, va fi posibilă în
continuare finanţarea unor obiective de investiţii, a căror utilitate este îndoielnică.

5. Elaborarea unui Raport Anual de Implementare (RAI) ca instrument principal de
monitorizare a PJGD. Pentru prima ediţia a RAI se propun următoarele capitole: a) evoluţia
indicatorilor cheie, utilizaţi ca parametrii de intrare în calculele de prognozăm b) gradul de
progres în implementarea fiecărei masuril prevăzută în capitolul anterior; c) întârzierilor,
obstacole în implementarea PJGD şi posibilităţi de evitare a acestora..
In continuare în tabelul de mai jos sunt prezentaţi o serie de indicatori de monitorizare cantitativi
şi cuantificabili care trebuie să se regăsească în primul Raport Anual de Implementare.
Tabel 64:

Indicatori propuşi pentru sistemul de monitorizare al PJGD Gorj

Obiectiv

Măsuri de implementare

Indicatori

Sursa de
verificare
Indicatori de cadru general, utilizaţi ca parametrii de intrare în calculele de prognoză sau care influenţează aceşti
parametri:
- Populaţia judeţului, populaţie în mediu rural şi în mediu urban
- Evoluţia PIB
- Indici de generare a deşeurilor
- Compoziţia deşeurilor municipale (procentajele diferitelor fracţii)
- Procentul de materiale biodegradabile
- Procentul de fracţii reciclabile: hârtie, plastic, sticlă
- Cantităţi pe fluxuri de deşeuri (deşeuri din demolări şi construcţii, DEEEuri, VSU, materiale reciclabile, etc)
OS1. Realizarea listei complete a
indicatorilor de monitorizare a
PJGD, privind generarea şi
gestionarea deşeurilor şi
indicatorii tehnico-economici
aferenţi investiţiilor de
infrastructură

Detalierea completă şi revizuirea
listei indicatorilor de monitorizare a
PJGD, pe baza criteriilor de:
specificitate, relevanţă, costuri
realiste pentru măsurare, etc

Numărul de indicatori de
monitorizare stabiliţi în
lista revizuită.

Raportul de
implementare
PJGD.

OS2. Îmbunătăţirea semnificativă a
proceselor de colectare şi
procesare la nivel judeţean a
datelor statistice şi
informaţiilor referitoare la
deşeuri, inclusiv prin
modernizarea Sistemelor de
Management a Informaţiei.

Instituirea obligativităţii privind
măsurătorile directe de către
operatorii de salubritate a cantităţilor
şi compoziţiei deşeurilor municipale
atât pentru mediul urban cât şi
pentru cel rural

Acorduri şi instrucţiuni
din partea APM Gorj
către operatori privind
tipul datelor necesare şi
frecvenţa de colectare a
acestora.

Evidenţe APM Gorj,
documente.

Procentul de operatori
care raportează cu
regularitate.
Posibile evaluări,
interpretări statistice
privind validitatea şi
acurateţea datelor

OS3. Asigurarea unui personal
suficient de instruit, în cadrul
Unităţilor de Implementare a
Proiectelor Phare CES 2004,
2005, 2006, Consiliului
Judeţean şi Consiliului Local
în domeniul managementului

Derularea unor programe de
instruire şi/ sau recrutare personal
specializat în domeniul
managementului proiectelor de
investiţii, gestionării deşeurilor
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Număr persoane
instruite

Raportul Anual de
Implementare a
PJGD Gorj (RAIPJGD Gorj).
Raportul anual de
implementare a
PJGD Gorj,
conform evidenţelor
sesiunilor de
instruire.
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proiectelor de investiţii şi al
managementului deşeurilor.
OS4. Stimularea implicării sectorului
privat pe piaţa
managementului deşeurilor.

Organizarea de evenimente (târguri,
seminarii, etc) privind oportunităţile
de afaceri în sectorul de deşeuri la
nivel judeţean.
Promovarea celor mai bune practici
în managementul proiectelor de
investiţii în infrastructura de
gestionare a deşeuri în contextul
finanţărilor UE.

Număr de evenimente,
Număr contracte
concesiune servicii, etc

OS6. Îmbunătăţirea eficienţei
operatorilor economici din
domeniu, pentru stabilirea
unor tarife şi taxe convenabile
pentru populaţie, care să
acopere costurile gestiunii
deşeurilor.

Stabilirea unor mecanisme
transparente de stabilire a taxelor şi
tarifelor de salubritate.

Grad ridicat de
satisfacţie a
beneficiarilor serviciiilor
privind raportul pret/
calitate.

Sondaje de opinie

OS7. Creşterea gradului de acces la
informaţii privind datele legate
de gestionarea deşeurilor şi a
transparenţei decizionale
privind proiectele de investiţii,
stabilirea tarifelor de
salubritate, etc în conformitate
cu cerinţele Convenţiei de la
Aarhus şi a legislaţiei
naţionale specifice

Stabilirea şi promovarea în sfera
publică a persoanelor de contact din
partea administraţiei publice locale
(şi relaţionarea acestora),
desemnate pentru a răspunde
cererilor de informaţii adresate de
cetăţeni sau ONGuri.

Planuri, rapoarte şi
proiecte privind
gestionarea deşeurilor
publicate pe websiteuri
împreuna cu datele de
contact ale persoanelor
responsabile din partea
administraţiei publice
locale.

RAI – PJGD Gorj

OS8. Dezvoltarea unor canale
mass-media şi bazate pe
internet pentru diseminarea
informaţiilor principale
referitoare la PJGD Gorj şi la
problemele actuale generate
de gestionarea defectoasă a
deşeurilor.

Includerea subiectelor principale ale
PJGD în activitatea de comunicare
(relaţii cu presa, administrare website) a instituţiilor implicate.

Număr materiale
specifice publicate pe
internet,

Date sintetizate în
RAI PJGD Gorj

OS9. Organizarea în parteneriat de
campanii anuale de
conştientizare/ educare a
cetăţenilor cu privire la: *
evitarea depozitării
necontrolate a deşeurilor, *
colectarea selectivă, *
inimizarea generării
deşeurilor, cu o audienţă de
cel puţin 10% din populaţia
judeţului.

Organizarea campaniilor pe baza
unei strategii generale de
comunicare.

Evidenţă apariţii mass
media şi în sondaje
opinie

RAI PJGD Gorj,
Rezultate sondaje
de opinie

OS10. Realizarea unor instrumente
de transfer a cunoştinţelor
privind cadrul general,
tehnologiile, etc referitoare la
minimizarea generării
deşeurilor.

Elaborarea şi popularizarea unor
documente de suport/ îndrumare
adresate producătorilor din minim 3
sectoare de activitate economică.

Ghiduri pentru operatorii
industriali/ sectorul de
afaceri.

Documentele
respective

OS11. Urmărirea principalelor

Colaborarea cu operatorii de

Indicatori privind

Evidenţe APM Gorj,

OS5. Asigurarea unei absorbţii
optime a fondurilor UE
(Fonduri Structurale şi de
Coeziune) şi naţionale şi
încurajarea parteneriatelor
public private pentru
investiţiile de capital.
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Raportul Anual de
Implementare a
PJGD Gorj (RAIPJGD Gorj).
ADR SV Oltenia,

Evidenţă apariţii mass
media
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investiţii în infrastructura de
colectare a deşeurilor pentru a
se evita supra-dimensionarea
capacităţilor.

salubritate pentru identificarea
soluţiilor de evitare a supracapacităţilor de colectare.

capacitatea totală de
colectare raportaţi la
indicii de generare

Date sintetizate în
RAI PJGD Gorj

OS12. Furnizarea de suport către
operatorii economici, în
vederea stimulării pieţei de
materii prime secundare şi a
încurajării utilizării produselor
reciclate post-consum.

Organizarea unor workshopuri,
misiuni de afaceri – inclusiv prin
schimburi în cadrul UE, cu
participarea agenţilor economici
interesaţi.

Număr evenimente

Procese verbale
ale evenimentelor,

OS13. Creşterea gradului de
valorificare materială
(reciclare) a deşeurilor
municipale altele decât cele
de ambalaje.

Realizarea de noi studii de
fezabilitate privind valorificarea
materială.
Organizarea sistemelor de colectare
selectivă a deşeurilor.

Număr SF.

Informaţii în RAI
PJGD Gorj

Nr localităţi în care sunt
infiinţate sisteme de
colectare selectivă.
Nr. Populaţie în mediu
rural, respectiv urban
arondate unor sisteme
de colectare selectivă.

Evidenţe CJ Gorj şi
APM Gorj

Evidenţe autorităţi
locale/ operatori.

Număr şi tipuri de puncte
de colectare (în funcţie
de numărul de fracţii)
Cantităţi totale de
materiale reciclabile
colectate şi reciclate.

Evidenţe ale
operatorilor.
Date centralizate
de APM Gorj.

Informaţii în RAI
PJGD Gorj.
OS14. Identificarea şi utilizarea
posibilităţilor de valorificare a
deşeurilor prin coincinerare, în
cazurile în care valorificarea
materială nu este fezabilă din
punct de vedere tehnicoeconomic.

Realizarea de noi studii de
fezabilitate privind valorificarea
energetică.

Număr de noi studii.

Documente

OS15. Extinderea sistemelor de
colectare a deşeurilor
municipale în mediul urban

Revizuirea aranjamentelor
instituţionale şi contractuale cu
operatorii de salubritate (incluzând
licenţierea acestora) pentru toate
oraşele din judeţ, pentru asigura
deservirea tuturor locuitorilor
respectivelor unităţi administrative.

Grad de acoperire cu
servicii în mediul urban.

Contracte
Evidenţe ale
operatorilor.

Informaţii în RAI
PJGD Gorj.
Adoptarea de măsuri de control şi
sancţionare în vederea eliminării şi
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verbale de contravenţie

Evidenţe Garda de
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prevenirii depozitării neautorizate a
deşeurilor.

OS16. Extinderea sistemului de
colectare a deşeurilor
municipale în mediul rural.

Revizuirea aranjamentelor
instituţionale şi contractuale cu
operatorii de salubritate (incluzând
licenţierea acestora) pentru asigura
deservirea locuitorilor respectivelor
unităţi administrative.
Adoptarea de măsuri de control şi
sancţionare în vederea eliminării şi
prevenirii depozitării neautorizate a
deşeurilor.

OS17. Asigurarea unei infrastructuri
adecvate pentru colectarea şi
transportul deşeurilor.

Modernizarea infrastructurii de
colectare şi transport, pentru a
satisface noile cerinţe.

OS18. Construirea unui număr de
staţii de transfer în corelaţie
cu termenele de închidere a
depozitelor existente, care să
fie includă şi staţii de sortare a
deşeurilor reciclabile

Derularea proiectelor de investiţii
Phare CES 2004, 2005, 2006.

încheiate de Garda de
Mediu, Poliţia
comunitară, etc.
Număr depozite ilegale
noi sau vechi şi active.
Grad de acoperire cu
servicii în mediul rural.
Număr de noi comune
deservite de operatori de
salubritate.

Informaţii în RAI
PJGD Gorj.

Contracte
Evidenţe ale
operatorilor.
Informaţii în RAI
PJGD Gorj.

Număr amenzi, procese
verbale de contravenţie
încheiate de Garda de
Mediu, Poliţia
comunitară, etc.
Număr depozite ilegale
noi sau vechi şi active.
Date privind capacităţile
de colectare şi transport
date în exploatare.
Gradul de atingere a
obiectivelor propuse de
către Unităţile de
Implementare.

Evidenţe/ inventare
ale operatorilor.
Sinteze Consilii
locale, APM Gorj
Rapoarte de
progres,
implementare.
Evidenţe ADR SV
Oltenia.
Evidenţe Consilii
locale, CJ Gorj.
Evidenţe Garda de
Mediu

OS19. Colectarea separată a
deşeurilor periculoase
existente în deşeurile
municipale

Adoptarea de măsuri administrative
în vederea colectării separate
eficiente a deseurilor, conform
prevederilor legale în vigoare.

Număr notificări, amenzi
emise de Garda de
Mediu.

OS20. Reducerea cantităţilor de
deşeuri biodegradabile care
ajung la depozitele finale

Promovarea compostării în cadrul
propriilor gospodării din mediu rural.

Număr platforme
comunale de
compostare.

Evidenţe Consilii
Locale, APM Gorj,
etc

Număr gospodării
individuale în care se
practică compostarea
Numărul şi capacitatea
staţiilor de compostare

Evidenţe Consilii
Locale

Punerea în operare a unor capacităţi
de compostare a deşeurilor
biodegradabile rezultate din parcuri,
grădini, cimitire, pieţe.
Adoptarea de măsuri administrative
privind interzicerea la depozitare a
deşeurilor organice pure.
OS21. Dezvoltarea schemelor de
colectare selectivă şi reciclare
a deşeurilor de ambalaje în
sectorul comercial şi industrie

Promovarea schemelor de
colectare selectivă şi reciclare a
deşeurilor de ambalaje în sectorul
comercial şi industrie în vederea
atingerii ţintelor
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Număr notificări, amenzi
emise de Garda de
Mediu.

Evidenţe Garda de
mediu

Cantităţi colectate pe
fracţii din sectorul
comercial.

Evidenţe operatori

Număr agenţi economici

Sinteze APM Gorj
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de reciclare.
OS22. Organizarea de sisteme
eficiente şi adaptate condiţiilor
locale, pentru colectarea
selectivă de la populaţie a
deşeurilor de ambalaje în
vederea reciclării lor.

Implementarea sistemelor de
colectare selectivă de la populaţie a
deşeurilor de
ambalaje din plastic, hârtie şi sticlă
pentru atingerea ţintelor judeţene.

OS23. Iniţierea şi dezvoltarea
colectării separate a
deşeurilor din construcţii şi
demolări, pe categorii: deşeuri
periculoase şi deseuri
nepericuloase.

Valorificarea materială a
deşeurilor rezultate din lucrările de
construcţii şi reabilitări (sector
rezidenţial, drumuri, şosele, etc), pe
baza unui plan specific acestui flux.

OS24. Tratarea deşeurilor
periculoase din construcţii şi
demolări în vederea scăderii
potenţialului periculos şi
eliminării sigure a acestora.
OS25. Înfiinţarea de puncte speciale
pentru colectarea pe bază de
aport voluntar a deşeurilor
voluminoase provenind de la
populaţie, complementate cu
scheme de colectare din uşă
în uşă la perioade bine
stabilite – eventual coordonate
la nivel naţional (evenimente
de genul „Marea Debarasare”)

arondaţi în schemele de
colectare selectivă.
Cantităţi colectate pe
fracţii din sectorul
comercial.
Număr locuitori implicaţi
în schemele de colectare
selectivă.
Număr firme de
construcţii/ siteuri de
şantier pentru care s-au
încheiat contracte cu
firme specializate.
Cantităţi totale refolosite
ca material de
umplutură.

Iniţierea unui proiect de investiţii
pentru cel puţin o instalaţie de
tratare şi valorificare a deşeurilor din
construcţii şi demolări, în funcţie de
concluziile documentaţiei tehnicoeconomice.
Înfiinţarea punctelor speciale pentru
colectarea pe bază de aport voluntar
a deşeurilor voluminoase de la
populaţie.

Cantităţi din acest flux
depozitate.
Existenţa documentaţiei
tehnico-economice
(studiu de fezabilitate,
plan de finanţare, etc=.

Sinteze APM Gorj

Evidenţe firme de
construcţii,
operatori, Consilii
Locale, Garda de
Mediu,
APM Gorj

Documente.
Evidenţe APM Gorj.

OS26. Revizuirea detaliată şi
punerea în aplicare a Planului
de acţiune
pentru
valorificarea nămolului din
staţiile de epurare ale apelor
uzate menajere, sub
coordonarea APA Regio ROCTârgu Jiu.

Identificarea, agrearea şi
implementarea alternativelor optime
pentru tratarea nămolului, în funcţie
de prevederile Planului.

OS27. Recuperarea a 50% din
cantităţile de anvelope uzate
pentru valorificare, reciclare
sau valorificare
termoenergetică

Infiinţarea şi operarea punctelor
speciale de colectare a anvelopelor
uzate, inclusiv prin activitatea de
dezmembrare a VSU

OS28. Asigurarea bunei funcţionări a
reţelei de puncte de colectare/
dezmembrare VSU şi
trimiterea către facilităţi de
reciclare a materialelor / VSU
colectate în vederea atingerii
ţintelor de recuperare şi
reciclare.

Funcţionarea în bune condiţii a
punctelor de colectare/
dezmembrare VSU

Număr puncte de
colectare autorizaţi

Evidenţe AFM,
APM

Continuarea programelor „Rabla” de
încurajare a predării VSU către
punctele specializate.

Sume/ cote alocate
pentru prime de casare
şi număr beneficiari

Evidenţe AFM,
Dealeri Auto
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Cantităţi de nămol
generate în urma
reabilitării staţiilor de
tratare a apelor uzate din
judeţ.

Evidenţe operatori

Cantităţi planificate a fi
depozitate până în anul
2013
Cantităţi anvelope uzate
valorificate

Evidenţe
APAREGIO Gorj,
APM Gorj

Evidenţe operatori
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OS29. Infiinţarea şi asigurarea bunei
funcţionări a punctelor de
colectare separată a DEEE
provenite de la populaţie.

Infiinţarea şi asigurarea bunei
funcţionări a punctelor de colectare
separată a DEEE provenite de la
populaţie.

OS30. Reutilizarea, reciclarea şi
valorificarea deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice.

OS32. Inchiderea etapizată a
depozitelor urbane
neconforme conform HG nr.
349/2005.

Infiinţarea şi asigurarea bunei
funcţionări a punctelor de colectare
separată a DEEE provenite de la
populaţie
Derularea la nivelul principalelor
oraşe ale judeţului a unor campanii
de conştientizare şi colectare din
„uşă în uşă” de tipul „Marea
debarasare”
Derularea adecvată a lucrărilor de
construcţie a depozitului de la Târgu
Mediu, având ca titular al proiectului
de investiţie UEG Mediu.
Luarea măsurilor administrative
pentru sistarea depozitării în
respectivele depozite urbane
neconforme.

OS33. Închiderea gropilor comunale
de depozitare neautorizată a
deşeurilor din zona rurală.

Luarea măsurilor administrative
pentru sistarea depozitării în gropile
comunale

OS31. Punerea în funcţiune a unui
depozit conform cu cerinţele
legale

Identificarea şi alocarea resurselor
financiare pentru ecologizarea
terenurilor afectate.
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Număr puncte de
colectare DEEE deplin
funcţionale.
Cantităţi colectate din
acest flux specific
Indice de colectare
DEEE

Evidenţe operatori,
Consilii Locale, etc

Evidenţe operatori

Măsurători de audienţă,
Număr de cetăţeni care
participă activ.
Cantităţi colectate

Evidenţe
organizatori, APM
Gorj, Consilii
Locale

Cantităţi depozitate în
noul depozit

Evidenţe UEG
Mediu

Număr inspecţii
efectuate şi sancţiuni
aplicate de Garda de
Mediu.

Evidenţe Garda de
Mediu

Număr inspecţii
efectuate şi sancţiuni
aplicate de Garda de
Mediu.
Documentaţii tehnicoeconomice (Studii de
pre-fezabilitate, etc)

Evidenţe Garda de
Mediu
Evidenţe APM Gorj,
Consilii Locale, CJ
Gorj
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ANEXA 1
Considerente legale
Directive/Decizii
Directiva nr 2006/12/CE
privind deşeurile
Directiva nr. 91/689/EEC
privind deşeurile
periculoase

Reglementări naţionale
Ordonanţa de Urgenţă nr.
78/2000
privind
regimul
deşeurilor (Monitorul Oficial
nr. 283 din 22. 06.2000),
Legea nr. 426/2001 pentru
aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.78/2000 privind
regimul
deşeurilor,
completată şi modificată
(Monitorul Oficial Partea I
Nr.411 din 25. 07. 2001) şi
Ordonanţa de Guvern nr.
61/2006 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei
de Urgenţă nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 790 din
19. 08. 2006)

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile
autorităţilor relevante
- Ministerul
Sănătăţii
evaluează impactul pe care
îl pot avea deşeurile asupra
sănătăţii publice

Toate
reglementează
cadrul
activitãtilor de gestionare a
deşeurilor care trebuie să asigure
un nivel înalt de protecţie pentru
sănătatea umană şi pentru
mediu.
Responsabilităţile
pentru - Ministerul
Administraţiei
elaborarea
şi
aprobarea
Publice
şi
Internelor
Planurilor la toate nivelelesupravegheză şi asigură
naţional, regional, judeţean şi
transpunerea strategiilor şi
pentru Bucureşti – au fost
programelor de gestionare
soluţionate prin noua Ordonanţă
a deşeurilor de către
de Guvern nr. 61/2006. Au fost
autorităţile locale.
stabilite sancţiuni clare pentru - Alte ministere contribuie cu
autorităţile care nu elaborează şi
strategii
sectoriale
şi
revizuiesc
planurile
lor
de
planuri
de
gestionare
gestionare a deşeurilor
pentru a fi integrate în
planul naţional.
- Consiliile
judeţene
în
colaborare cu agenţiile
regionale pentru protecţia
mediului sunt responsabile
pentru elaborarea planurilor
regionale de gestionarea
deşeurilor
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Hotărârea Guvernului nr.
1470/2004 privind aprobarea
Planului
şi
Strategiei
Naţionale de Gestionare a
Deşeurilor.
(Monitorul Oficial nr. 954 /
18.10.2004)

Directiva nr. 99/31/CE
privind depozitarea
deseurilor

Hotărârea Guvernului nr.
349/2005
privind
depozitarea
deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 394 din
10.05.2005)

Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor nr.
95/2005
ce
defineşte
criteriile
ce
trebuie
îndeplinite de deşeuri pentru
a putea fi incluse pe lista
specifică de deşeuri a unui
depozit şi pe lista naţională
de deşeuri acceptate în
fiecare clasă de depozit de
deşeuri (Monitorul Oficial nr.

Se referă la aprobarea Strategiei
şi
Planului
National
de
Gestionare
a
Deşeurilor
conţinând o prognoza, obiective
şi ţinte, un plan de acţiune şi
alternative
pentru
atingerea
obiectivelor şi ţintelor propuse, în
ceea ce priveşte deşeurile
municipale, inclusiv deşeurile de
ambalaje
şi
deşeurile
biodegradabile.
Planul National conţine, de
asemenea, şi o parte distinctă
pentru deşeurile din producţie
inclusiv deşeurile periculoase.
Stabileşte cadrul legal pentru
depozitarea deşeurilor, ca şi
pentru construcţia, exploatarea,
monitorizarea,
închiderea
şi
operaţiunile
de
întreţinere
ulterioară a amplasamentelor
depozitelor existente de deşeuri
Aprobă normele tehnice privind
procedurile
preliminare
de
acceptare a deşeurilor, criteriile
de acceptare a deseurilor şi lista
naţională de deşeuri acceptate
pentru fiecare clasă de depozit
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- Ministerul
Administraţiei
Publice
participă
la
întocmirea planurilor de
gestionare a deşeurilor
pentru
serviciile
de
administraţie publică şi
monitorizează îndeplinirea
obiectivelor propuse în
Planul
National
Administratia regională /
judeţeană / locală asigură
implementarea
anumitor
puncte din planul de
implementare.
Autorităţile locale trebuie să
iniţieze
acţiunile
corespunzătoare
pentru
construirea unui depozit nou
de deşeuri după ce a fost
folosită 75% din capacitatea
proiectată a unui depozit
existent de deşeuri.
Responsabilitatea aparţine
Ministerului
Mediului
şi
Gospodăririi Apelor, Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului şi fiecărei Agenţii
Regionale pentru Protecţia
Mediului
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194 din 8.03. 2005)

Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor nr.
757/2004 privind aprobarea
Normativului tehnic privind
depozitarea
deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 86 din
26.01. 2005), completată şi
modificată prin Ordinul nr.
1230/2005 (Monitorul Oficial
nr. 1101 din 7.12. 2005)
Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor nr.
1274/2005 privind emiterea
avizului
de
mediu
la
încetarea activităţilor de
eliminare a
deşeurilor,
respectiv
depozitare
şi
incinerare
deşeurilor (Monitorul Oficial
nr. 1180 din 28.12.2005).

Aprobă normele tehnice privind
depozitarea
deşeurilor,
construcţia,
exploatarea,
monitorizarea
şi
închiderea
depozitelor de deşeuri OM
nr.1230/2005 reglementează pretratarea/tratarea levigatului de la
depozitele
de
deşeuri
în
concordanţă cu actele juridice în
vigoare privind calitatea apei
Reglementează condiţiile pentru
închiderea
depozitelor
de
deşeuri,
a
incineratoarelor
spitaliceşti şi eliberarea avizelor
pentru
închiderea
acestor
instalaţii
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Pentru
implementarea
acestor
reglementări,
responsabilităţile
aparţin
administraţiilor
publice
centrale/regionale/locale şi
autorităţilor
competente
pentru protecţia mediului,
precum şi proiectanţilor,
constructorilor, operatorilor
şi proprietarilor
Agentiile
Locale
pentru
Protecţia
Mediului
sunt
responsabile cu eliberarea
avizelor pentru închidere
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Directiva nr. 2000/76/CE
privind încinerarea
deşeurilor

Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor nr.
775/2006 pentru aprobarea
listei localitãtilor izolate care
pot
depozita
deşeurile
municipale în acele depozite
cu condiţia să îndeplinească
unele din prevederile HG nr.
349/
2005
privind
depozitarea
deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 675 din
07.08. 2006)
Hotărârea Guvernului nr.
128/
2002
privind
incinerarea
deşeurilor
(Monitorul Oficial, Partea I
nr.160 din 6.03.2002)
Hotărârea Guvernului nr.
268/2005 (Monitorul Oficial
nr. 332. din 20.04.2005) care
completează şi modifică HG
nr.
128/2002
privind
incinerarea deşeurilor

Aprobă o listă a localităţilor
izolate care pot depune deşeurile
la anumite depozite de deşeuri
care nu sunt în totalitate
conforme cu HG 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor

Autorităţile
locale
sunt
responsabile cu propuneri
noi, luând în considerare
criteriul localităţilor izolate

Reglementeazã activităţile de
incinerare
si
co-incinerare,
măsurile
de
control
şi
monitorizare a incineratoarelor şi
co-incineratoarelor
Completează
şi
modifică
HG128/2002
şi
asigură
transpunerea totală a Directivei
nr.
2000/76/EC
privind
incinerarea deşeurilor, dând de
asemenea si lista graficelor de
închidere a incineratoarelor. Ar
trebui întocmită o nouă HG
pentru a putea fi corelată cu
legislaţia actuală în vigoare (ex.
HG 856/2002 şi procedura de
obtinere a avizelor) şi pentru a
avea un singur act juridic,
complet si clar

Agenţiile pentru protecţia
mediului sunt responsabile
cu eliberarea avizelor
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Agenţiile pentru protecţia
mediului sunt responsabile
cu eliberarea acordurilor şi
autorizaţiilor
pentru
incineratoare
şi
coincineratoare
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Directiva nr. 94/62/EC
privind ambalajele şi
deşeurile din ambalaje
cu modificările ulterioare

Directiva nr. 94/62/EC
privind ambalajele şi
deşeurile din ambalaje
cu modificările ulterioare

Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor nr.
756/2004 pentru aprobarea
Normativului Tehnic privind
incinerarea
deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 86 din
26.01.2005)
Hotărârea Guvernului nr.
621/
2005
privind
gestionarea ambalajelor şi
deşeurilor
din
ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 639 din
20.07.2005)

Ordonanţa de Urgenţă nr.
196/2005
aprobată
şi
modificată de Legea nr.
105/25.04.2006
privind
Fondul de Mediu (Monitorul
Oficial nr. 393 din 8.05.
2006)
Ordinul Ministerului Mediului
si Gospodăririi Apelor nr.
927/2005 privind procedurile
de raportare a datelor
referitoare la ambalaje şi
deşeurile
din
ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 929 din
18.10.2005)

Aprobă normele tehnice privind
incinerarea deşeurilor

Reglementează
gestionarea - Ministerul Economiei şi
ambalajelor şi deşeurilor din
Comerţului
trebuie
să
ambalaje, stabilind obiective şi
proiecteze programe de
ţinte
naţionale
privind
cercetare
menite
să
valorificarea
/
reciclarea
studieze
fabricarea
şi
deşeurilor din ambalaje
compoziţia ambalajelor
- Ministerul
Mediului
şi
Gospodăririi
Apelor
promovează campanii de
educare privind colectarea
selectivã
Aprobă nivelul taxelor plătite de Adminstraţia Fondului de
către producătorii şi importatorii Mediu colectează taxele
de bunuri ambalate dacă acestia pentru a finanţa prin proiecte
nu îndeplinesc ţintele stabilite de sistemul
de
HG nr. 621/ 2005 privind colectare/reciclare PET şi
gestionarea
ambalajelor
şi alte proiecte în domeniul
deşeurilor din ambalaje
protecţiei a mediului
Aprobă procedura de raportare a Agenţii
economici
–
informaţiilor privind ambalajele şi producători şi importatori –
deşeuri din ambalaje
care
introduc
bunuri
ambalate pe piaţă trebuie să
raporteze cantităţile pentru
baza de date naţională
privind
ambalajele
şi
deşeurile din ambalaje
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Directiva nr. 94/62/EC
privind ambalajele şi
deşeurile din ambalaje
cu modificările ulterioare

Decizia nr. 2000/532/EC,
moficată prin Decizia nr.
2001/119 stabilind lista
deşeurilor

Ordinul MMGA nr. 1229/
731/
1095/2005
pentru
aprobarea
Procedurii
şi
criteriilor de autorizare a
operatorilor economici în
vederea
preluării
responsabilităţii
privind
realizarea
obiectivelor
anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de
ambalaje (Monitorul Oficial
Partea I, nr. 27 din 12.01.
2006)
Ordinul MMGA nr. 194/
360/1325/2006
ce
completeazã si modificã
Ordinul
1229/
731/
1095/2005 pentru aprobarea
Procedurii si criteriilor de
autorizare a operatorilor
economici
în
vederea
preluarii
responsabilitatii
privind
realizarea
obiectivelor
anuale
de
valorificare si reciclare a
deseurilor
de
ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 499 din
8.06.2006)
Hotărârea
Guvernului
856/2002
privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi aprobarea listei
cuprinzând
deşeurile,
inclusiv
deşeurile

Reglementează procedurile şi
criteriile de acordare a permiselor
pentru persoanele juridice pentru
a prelua responsabilităile privind
atingerea ţintelor de reciclare şi
valorificare a bunurilor ambulate.

Completeazã
si
modificã
procedura si criteriile pentru
autorizarea entitatilor juridice
care preiau responsabilitatea în
ceea ce priveste atingerea
tintelelor privind reciclarea si
valorificarea

Reglementează păstrarea de
informaţii
privind gestionarea
deşeurilor, inclusiv colectarea,
transportul,
depozitarea
temporară,
refolosirea
şi
eliminarea de către agenţii
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ANPM trebuie să ia toate
măsurile pentru a îndeplini
prevederile acestui ordin.
MMGA, prin ANPM este
responsabil cu eliberarea
licenţelor de funcţionare a
entităţilor economice ce
preiau responsabilităţile de
la importatori şi producători
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periculoase
Oficial
nr.
5.09.2002)

Directiva nr. 86/278/CEE
privind protecţia
mediului, şi în particular,
a solului, atunci când
nămolul de la staţiile de
epurare este utilizat în
agricultură

(Monitorul economici
659,
din

Ordinul
MMGA
şi
al
Ministerului
Agriculturii,
Pădurilor
şi
Dezvoltarii
Rurale
nr.
344/708/
2004
pentru
aprobarea normelor tehnice
privind protecţia mediului, în
special , a
solurilor, când se utilizează
nămoluri de epurare în
agriculturã (Monitorul Oficial
nr. 959 din 19.10.2004)

Aprobă normele tehnice pentru - Autorităţile teritoriale din
protecţia mediului şi în special a
agricultură
trebuie
să
solului, atunci când
nămolul
coopereze cu autoritatea
provenit de la staţiile de epurare
de mediu pentru eliberarea
este folosit în agricultură
permiselor pentru folosirea
nămolului provenit de la
staţiile de epurare în
agricultură.
- Ministerul
Internelor
si
Administraţiei
Publice
elaborează împreună cu
autorităţile locale planuri
pentru
imbunătăţirea
activităţilor
staţiilor
de
epurare pentru a aplica
cele mai bune practici în
ceea ce priveşte eliminarea
nămolului
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Directiva nr. 75/439/CEE
privind eliminarea
uleiurilor
uzate, modificată prin
Directiva nr. 87/101/CEE
şi Directiva nr. 91
/692/CEE

Directiva nr. 91/157/CEE
privind bateriile şi
acumulatorii ce conţin
anumite substanţe
periculoase (înlocuită
prin Directiva nr.
2006/66/CE) şi
Directiva nr. 93/86/CE
privind etichetarea
bateriilor
Directiva nr. 96/59/CE
privind eliminarea
bifenililor policlorinaţi şi
a trifenililor policlorinaţi
(PCB si PCT)

Hotărârea Guvernului Nr.
662/2001
privind
gestionarea
uleiurilor uzate (Monitorul
Oficial, Partea I nr. 446 din
8.08. 2001), completată şi
modificată prin Hotararea
Guvernului nr. 441/2002
(Monitorul Oficial nr. 325 din
16.05. 2002) şi Hotărârea
Guvernului nr. 1159/2003
(Monitorul Oficial nr. 715 din
14.10. 2003)
Hotărârea Guvernului nr.
1057/2001 privind regimul
bateriilor şi acumulatorilor ce
conţin substanţe periculoase
(Monitorul Oficial nr. 700 din
5.11. 2001)

Reglementează
depozitarea
uleiurilor uzate, pentru a evita
efectele negative pe care acestea
le pot avea asupra sănătăţii
umane şi asupra mediului. Se
referă
la
condiţiile
pentru
colectarea anumitor tipuri de
uleiuri uzate

Ministerul
Mediului
şi
Gospodăririi
Apelor,
Ministerul
Economiei
şi
Comerţului,
Ministerul
Transporturilor şi autorităţile
locale
de mediu
sunt
autorităţile
competente.
Autorităţile locale de mediu
trebuie să publice lista
companiilor certificate să
întreprindă
activităţi
de
gestionare a uleiurilor uzate

Stabileşte
condiţiile
pentru
etichetarea
bateriilor
şi
acumulatorilor ce conţin anumite
substanţe periculoase, ca şi
pentru eliminarea bateriilor şi
acumulatorilor uzaţi.

Hotărârea
Guvernului
173/2000
pentru
reglementarea
regimului
special privind gestiunea şi
controlul
bifenililor
policloruraţi şi ale altor
compuşi similari (Monitorul
Oficial
nr.
131
din
28.03.2000)

Reglementează
condiţiile
speciale pentru gestionarea şi
controlul bifenililor policlorinaţi şi
a
altor
compuşi
similari,
transpunând
principalele
prevederi ale Directivei CE

Ministerul
Economiei
şi
Comertului
trebuie
să
depună
la
Ministerul
Educatiei
şi
Cercetarii
diferite
programe
de
cercetare menite să reducă
conţinutul de metal-greu şi
cantitatea
de
substanţe
periculoase din baterii şi
acumulatori.
Autorităţile responsabile cu
activităţile de prevenire şi
stingere a incendiilor trebuie
sã reactualizeze în mod
regulat inventariile lor privind
PCB şi PCT, incluzând date
despre
cantitatea, tipul şi locaţia
compuşilor
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Hotărârea Guvernului 291/
2005 pentru modificarea HG
nr. 173/ 2000 (Monitorul
Oficial nr. 330 din 19.04.
2005)

Regulamentul nr. 259/93
supravegherea
transportului de deseuri
în, dinspre si înspre
Comunitatea Europeană

Ordinul Ministrului Mediului
şi
Gospodăririi
Apelor
nr.
1018/2005 privind înfiinţarea
în cadrul Direcţiei Deşeuri şi
Substanţe Chimice
Periculoase a Secretariatul
Tehnic
pentru
compuşi
desemnaţi (Monitorul Oficial
nr. 966 din 1.11 2005)
Ordinul MMGA nr. 257/2006
pentru
modificarea
şi
completarea
anexei
la
Ordinul
MMGA
nr.
1018/2005 privind înfinţarea
în cadrul Direcţiei pentru
Gestionarea Deşeurilor şi
Substanţelor
Chimice
a
Secretariatului
pentru
compuşi
desemnaţi (Monitorul Oficial
nr. 249 din 20.03. 2006)
Hotarârea Guvernului nr.
1357/2002 pentru stabilirea
autorităţilor
publice
responsabile de controlul si
supravegherea
importului,

Completează şi modifică HG nr.
173/2000
pentru
a
fi
în
concordanţă cu Directiva UE
privind
termenele
limită
şi
depozitarea
echipamentelor
contaminate şi a uleiurilor uzate
Aprobă înfiinţarea Secretariatului
Tehnic pentru Gestionarea şi
Controlul PCB şi PCT în cadrul
Direcţiei pentru Gestionarea
Deşeurilor
şi
Substanţelor
Chimice
Periculoase din cadrul Agenţiei
Nationale
pentru
Protecţia
Mediului

Agentii economici trebuie să
respecte termenele limită
stabilite pentru eliminare

Secretariatul Tehnic pentru
Gestionarea şi Controlul
PCB
si
PCT
are
3
reprezentanţi de la ANPM şi
câte 1 reprezentant de la
fiecare
din
următoarele
instituţii: MMGA, ARPM,
Garda Naţională de Mediu şi
ICIM-Bucureşti

Stabileşte
condiţiile
pentru
inventarul
echipamentelor
ce
conţin
compuşii numiţi sub 50 ppm şi,
prin adăugarea unor definiţii şi
prevederi, asigură transpunerea
totală a Directivei nr. 96/59/EC

Reglementează supervizarea şi Ministerul
Economiei
controlul
transporturilor
de Comertului
trebuie
deşeuri între ţări, în ţară şi în autorizeze activitatile
afara ţării.
import
de
deseuri
activitãtile
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exportului si tranzitului de
deseuri (Monitorul Oficial nr.
893 din 10.12.20025)

Hotarârea Guvernului nr.
228/2004 privind controlul
introducerii
în
tară
a
deseurilor nepericuloase, în
vederea
importului,
perfectionarii active si a
tranzitului (Monitorul Oficial
Nr. 189 din 04.03.2004)
completatã cu HG nr.
514/2005 (Monitorul Oficial
nr. 505 din 14.06.2005)
Legea nr. 6/1991 privind
aderarea
României
la
Conventia de la Basel
privind controlul transportului
peste frontiere al deseurilor
periculoase si al eliminarii
acestora (Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 18 din
26.01.1991)
Legea nr. 265/2002 privind
acceptarea amendamentelor
Conventiei de la Basel
privind controlul transportului
peste frontiere al deseurilor
periculoase si al eliminarii
acestora (Monitorul Oficial
nr. 352 din 27.05.2002)

valorificare/reciclare.

Reglementează supravegherea şi
controlul
transporturilor
de
deşeuri nepericuloase destinate
importului, procesării în interiorul
ţării şi tranzitului

Reglementează
transfrontaliere ale
periculoase
si
acestora

miscarile Autoritatea competentã si
deseurilor punctul
focal
este
eliminarea reprezentat de MMGA prin
entitãtile
subordonate
acestuia: Directia pentru
Gestionarea Deseurilor si
Agentia Nationalã pentru
Protectia Mediului

Adoptã
amendamentele
Conventiei de la Basel privind
controlul
transportului
peste
frontiere al deseurilor periculoase
si al eliminarii acestora
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Directiva nr. 2000/53/CE
privind vehiculele
scoase din uz (VSU)

Ordinul Ministrului Mediului
şi Gospodăririi Apelor nr.
2/2004 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare
şi control al transportului
deşeurilor
pe
teritoriul
României (Monitorul Oficial
nr. 324 din 15.04. 2004)

Stabileşte
Procedura
pentru
reglementarea
şi
controlul
transporturilor deşeurilor de orice
tip pe teritoriul României

Hotarârea Guvernului nr.
895/2006 pentru întărirea
Regulamentul
nr.
259/93/CEE
privind
supravegherea transportului
de deşeuri în, dinspre şi
înspre
Comunitatea
Europeană,
adoptată
la
1.02.1993, începând cu data
la care România a aderat la
Comunitatea
Europeană
(Monitorul Oficial nr. 638, din
25.07.2006)
Hotărârea Guvernului nr.
2406/2004
privind
gestionarea
vehiculelor
scoase din uz (Monitorul
Oficial nr.32 din 11.01.2005)
Hotărârea de Guvern nr.
1313/2006
pentru
completarea şi modificarea
HG
2406/2004
privind
gestionarea
vehiculelor
scoase din uz

Stabileşte cadrul legal pentru
importul, exportul şi tranzitul
deseurilor în, prin şi între ţările
UE. Această HG a intrat în
vigoare în momentul în care
Romania a devenit stat membru
al UE. La aceeaşi dată, celelalte
HG cum ar fi 1357/2002 şi
228/204 au fost abrogate.

Reglementează
gestionarea
vehiculelor scoase din uz,
stabilind ţintele pentru valorificare
şi reciclare, şi cerinţele minime ce
trebuie îndeplinite în ceea ce
priveşte instalaţiile de colectare şi
de dezmembrare a VSU.
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Ministerele
Mediului,
Transporturilor,
Sănătăţii,
Administraţiei şi Internelelor,
Comisia
Naţională
de
Reciclare şi Garda Naţională
de
Mediu
trebuie
să
identifice
neconcordantele şi să aplice
sancţiuni

Ministerul
Mediului
are
responsabilitatea
de
a
raporta datele la fiecare 3
ani Comisiei Europene
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Ordinul Ministrului Mediului
şi Gospodăririi Apelor şi al
Ministrului Economiei şi
Comerţului nr. 88/110/2005
privind
materialele
şi
componentele
vehiculelor
exceptate de la aplicarea
articolului 4, alin.1 din
Hotărârea Guvernului nr.
2406/2004
privind
gestionarea
vehiculelor
scoase din uz (Monitorul
Oficial nr. 260 din 29.03.
2005)
Ordinul comun al MMGA,
MAPA
şi
MTCT
nr.
87/527/411/2005
privind
aprobarea modelul şi a
condiţiilor de emitere a
certificatului de distrugere la
preluarea vehiculelor scoase
din uz (Monitorul Oficial nr.
295 din 8.04.2005)
Ordinul Ministrului Mediului
si Gospodăririi Apelor nr.
1224/2005 pentru aprobarea
Procedurii şi condiţiilor de
autorizare a persoanelor
juridice în vederea preluării
responsabilităţii
privind
realizarea
obiectivelor
anuale
de
reutilizare,
reciclare
şi
valorificare
energetică a vehiculelor

Aprobă lista materialelor şi
componentelor ce fac excepţie de
la
aplicarea
articolului
4,
paragraful (1) al HG nr.
2406/2004 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz .

Aprobă modelul de certificat de
distrugere
pentru
vehiculele
scoase din uz precum şi conditiile
de eliberare a acestui certificat

Aprobă procedura şi condiţiile
pentru eliberarea permisului către
entităţile juridice pentru ca
acestea
să-şi
asume
responsabilităţile
pentru
îndeplinirea ţintelor anuale privind
valorificarea şi reciclarea de la
producătorii şi importatorii de
vehicule
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scoase din uz (Monitorul
Oficial
nr.
1178
din
27.12.2005)
Ordinul MMGA nr. 816/2006
constituirea Comisiei de
evaluarea şi autorizare a
persoanelor
juridice
în
vederea
preluării
responsabilităţii
privind
realizarea
obiectivelor
anuale
de
reutilizare,
reciclare
şi
valorificare
energetică a VSU (Monitorul
Oficial
nr.
724
din
24.08.2006)
Directiva nr. 2002/96/CE
privind deşeurile din
echipamente electrice şi
electronice (DEEE)

Hotărârea
Guvernului
448/2005 privind deseurile
de echipamente electrice si
electronice (Monitorul Oficial
nr. 491 din 10.06.2005)

Stabileşte
competenţele
Comisiei, în ceea ce priveşte
emiterea
permiselor
pentru
entitãtile juridice care asi asumă
responsabilitatea
pentru
îndeplinirea tintelor anuale de
valorificare/reciclare O parte din
persoanele
nominalizate
în
comisie au fost înlocuite si OM
trebuie
modificat în concordantã cu noile
schimbãri si nominalizãri din
Minister
Transpune cerinţele Directivelor
Europene, obiectivele şi ţintele ce
trebuie
atinse
gradual.
Responsabilitatea
finanţării
colectării
/
transportului
şi
eliminării DEEE din gospodării şi
de la ceilalţi utilizatori revine
producătorilor care introduc EEE
pe piaţă după 31.12.2006
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Ministerul
Economiei
şi
Comertului,
Ministerul
Mediului
si
Gospodaririi
Apelor şi autorităţile publice
locale sunt obligate să
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informatii
şi
campanii de educare a
consumatorilor şi să îi
încurajeze
să
faciliteze
procesul
de
refolosire,
tratare şi valorificare a DEEE

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România

Directiva nr. 2002/96/CE
privind deşeurile din
echipamente electrice şi
electronice
(DEEE)

Ordinul Ministrului Mediului
şi Gospodăririi Apelor nr.
901/2005 privind aprobarea
măsurilor specifice pentru
colectarea deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice care prezintă
riscuri
prin
contaminare
pentru
securitatea
şi
sănătatea personalul de din
punctele
de
colectare
(Monitorul Oficial nr. 910 din
12.10.2005)
Ordinul comun al MMGA şi
MEC nr. 1225/721/2005
privind aprobarea procedurii
şi criteriilor de evaluare şi
autorizare a organizaţiilor
colective în vederea preluării
responsabilităţii
privind
realizarea
obiectivelor
anuale
de
colectare,
reutilizare,
reciclare
şi
valorificare a deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice (Monitorul Oficial
nr. 161 din 21.12.2005) şi
rectificarea acestuia în 2006
(Monitorul Oficial nr. 44 din
18.01.2005)

Aprobă măsurile specifice pentru
colectarea DEEE deteriorate si
contaminate în conditii de
sigurantã
pentru
sãnãtatea
personalului
ce
deserveste
punctele de colectare

Reglementează procedura şi
criteriile de evaluare şi autorizare
a entităţilor colective ce preiau
responsabilitatea de atingere a
ţintelor anuale de la producătorii
şi
importatorii
de
echipamente
electrice şi electronice.
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Responsabilă cu intrarea în
vigoare a OM este Agenţia
Naţională pentru Protecţia
Mediului.
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Ordinul comun al MMGA şi
MEC nr. 1223/715/2005
privind
procedura
de
înregistrare a producătorilor,
modul
de
evidenţă
şi
raportare a datelor privind
echipamentele electrice şi
electronice şi deşeurile de
echipamente electrice şi
electronice (Monitorul Oficial
nr.1 din 3.01.2006)
Hotarârea Guvernului nr.
992/2005 privind limitarea
utilizării anumitor substanţe
periculoase
în
echipamentele electrice şi
electronice (Monitorul Oficial
nr 822 din
12.09.2005)
Hotarârea Guvernului nr.
816/2006
pentru
completarea şi modificarea
HG nr. 992/2005 privind
limitarea utilizării anumitor
substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi
electronice (Monitorul Oficial
nr 822 din 12.09.2005)

Este aprobată o procedură clară
de înregistrare a producătorilor şi
a formelor specifice de raportare
a datelor privind EEE produse şi
introduse pe piaţă, precum şi
date referitoare la DEEE

Agenţia Naţională pentru
Protecţia
Mediului
este
responsabilă
cu
înregistrarea datelor primite
într-o bază de date naţională
privind EEE şi DEEE.

Reglementează
regimul
de
introducere pe piatţă a EEE ce
conţin substanţe periculoase;
după 1.01.2007 a fost interzisă
introducerea pe piaţă a EEE ce
conţin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB şi
DEPB

Agenţia Naţională pentru
Substanţe
şi
preparate
Chimice Periculoase este
esponsabilă cu impunerea
de
penalităţi
în
cazul
neconformării.

Reglementează nivelul admis al
concentraţiilor de anumite metale
grele şi alti compuşi toxici în
echipamentele
electrice
şi
electronice

MEC va schimba nivelul
concentraţiilor
şi
lista
substanţelor
periculoase
pentru a fi în concordanţă cu
progresul tehnologic
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Directiva nr. 2002/96/CE
privind deşeurile de
echipamente electrice şi
electronice (DEEE)

Ordinul Ministrului Mediului
şi
Gospodării
Apelor
nr.
556/2006
privind marcajul specific
aplicat
echipamentelor
electrice
şi
electronice
introduse pe piaţă dupa 31
Dec 2006. (Monitorul Oficial
nr.608 din 13.07.2006)
Ordinul Ministrului Mediului
şi
Gospodării
Apelor
nr.
66/2006
privind constituirea Comisiei
de
Evaluare si Autorizare a
organizatiilor colective în
vederea
preluării
responsabilităţii privind
realizarea
obiectivelor
anuale
de
colectare,
reutilizare,
reciclare
şi
valorificare a deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice
(OM intern-nepublicat în
Monitorul Oficial)

Reglementează tipul şi măsurile
etichetelor pentru diferite bunuri,
introduse pe piaţă după 31 Dec
2006, precum şi identificarea
producătorului

Nominalizează persoanele din
cadrul
Comisiei
de
Evaluare
şi
Autorizare a
entităţilor colective ce preiau
responsabilitatea atingerii ţintelor
anuale de refolosire, valorificare
şi reciclare a DEEE
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Garda Naţională de Mediu şi
Autoritatea pentru Protecţia
Consumatorului
sunt
responsabile cu instituirea
penalităţilor în caz de
neconformare

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România

Ordinul comun al MMGA şi Aprobă condiţiile necesare pentru
MEC
nr.
751/870/2004 autorizarea proiectelor şi/sau a
privind
gestionarea activitatilor din industria dioxidului
deşeurilor
din
industria de titan precum şi gestionarea
dioxidului de titan (Monitorul deşeurilor din această industrie.
Oficial nr.10 din 5.01.2005)
Hotarârea Guvernului nr. Reglementează
prevenirea,
124/2003 privind prevenirea reducerea şi controlul poluării
reducerea
şi
controlul mediului
cu
azbest;
poluării mediului cu azbest restricţionează
folosirea
şi
(Monitorul Oficial nr.109 din comercializarea azbestului şi a
20.02.2003) Hotărârea de produselor ce conţin azbest şi
Guvern nr. 734/2006 pentru stabileşte
reguli
pentru
modificarea HG nr. 124/2003 etichetarea
produselor
cu
(Monitorul
Oficial
nr conţinut de azbest
519/15.06.2006)
Hotărârea Guvernului nr. Reglementează condiţiile de
1875/2005 privind protectia lucru
pentru
protecţia
sănătăţii
şi
securităţii personalului împotriva poluării cu
lucrătorilor faţă de riscurile azbest
datorate expunerii la azbest
(Monitorul Oficial nr.64 din
24.01.2006)
Ordinul Ministrului Mediului Stabileşte metodele de reglare şi
si Gospodăririi Apelor nr. metodele analitice ce vor fi
108/2005 privind metodele folosite pentru a determina
de prelevare a probelor şi de concentraţia / cantităţile de
determinare a cantităţilor de poluanţi
azbest în mediu (Monitorul
Oficial
nr.
217
din
15.03.2005)
* Decizia nr. 2000/532/CE, modificată de Decizia nr. 2001/119 ce stabileşte lista de deşeuri-înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE ce
stabileşte lista de deşeuri şi Decizia nr. 94/904/CE ce stabileşte lista de deşeuri periculoase.
Directiva nr. 78/176/CEE9
privind deşeurile
provenite din industria
de TiO2, Directiva nr.
82/883/CEE** şi Directiva
nr. 92/112/CEE***
Directiva nr. 87/217/CEE
privind prevenirea şi
reducerea poluării
mediului cu azbest
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**Directiva nr. 82/883/CEE privind procedurile pentru supravegherea şi monitorizarea mediilor afectate de deşeurile din industria de
dioxid de titaniu.
***Directiva nr. 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor pentru reducerea şi eventuala eliminare a poluării
cauzate de deşeurile din industria de TiO2.
Legi şi reglementări

Principalele prevederi

Hotărârea Guvernului 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind
dezvoltarea accelerată a utilităţilor publice comunitare (Monitorul Oficial nr.
2995 din 3.4.2005)

Stabileşte: Unitatea Centrală de Monitorizare responsabilă cu monitorizarea şi evaluarea
stadiului de implementare a “Strategiei Naţionale privind dezvoltarea serviciilor
comunitare pentru utilitatile publice”;
responsabilităţi clare pentru Ministerul Afacerilor şi Internelor si pentru autorităţile
judeţene şi locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a
Deşeurilor.
Fondurile IID (fonduri pentru dezvoltare, întreţinere şi reabilitare) pentru agenţii
economici care dezvoltă proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura
cu fonduri europene nerambursabile

Legea nr. 326/2001 (Monitorul Oficial nr. 359 din 4.07.2001.) privind serviciile
publice de administratie, modificată de OGU nr. 9/2002 (Monitorul Oficial nr
120 din 14.02.2002) si OUG nr. 197/2002 (Monitorul Oficial nr. 956 din
27.12.2002)
Legea nr. 139/2002 (Monitorul Oficial nr. 233 din 1.09.2001) pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile
publice de salubritate în localităţi (Monitorul Oficial nr.543 din 1.09.2001)

Stabileşte un cadru legal unitar pentru înfiinţarea, organizarea, monitorizarea şi controlul
serviciilor de administraţie publică în localitãti, orase şi comune

Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2002 privind administrarea
aşezărilor urbane şi rurale (Monitorul Oficial nr 86 din 1.02.2002)
Ordinul MEC nr. 128/2004 privind aprobarea listei standardelor româneşti ce
adoptă standardele europene armonizate (Monitorul Oficial nr. 224 din
19.03.2004)
Ordonanţa de Urgentã nr. 99/2004 privind înfiinţarea programului de
stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional (Monitorul Oficial nr. 106 din
26.11.2004)
Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2006 pentru modificare Ordonanţei de Urgenţă
nr. 99/2004 privind înfiinţarea programului de stimulare a reînnoirii Parcului
Auto Naţional (Monitorul Oficial nr 474 din 1.06.2006)

Stabileşte obligaţiile şi responsabilităţile ce revin autorităţilor publice locale, instituţiilor
publice, întreprinderilor şi publicului pentru crearea unui mediu curat în aşezările urbane şi
rurale
Aprobă lista ce include standardele româneşti ce aprobă standardele europene
armonizate referitoare la ambalaje şi la deşeurile din ambalaje

Stabileşte un cadru legal unitar pentru organizarea, gestionarea, reglementarea şi
monitorizarea serviciilor publice de salubritate în localităţi

Aprobă programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional şi stimularea colectării
vehiculelor scoase din uz
Aprobă programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional şi stimularea colectării
vehiculelor scoase din uz
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ANEXA 2
ZONIFICAREA
1. Transportul regional al deşeurilor din diferite zone către depozitul regional de deşeuri
Deşeurile nereciclabile vor fi transferate cu vehicule cu capacitate mare de la staţiile de
transfer către depozitul regional de la Târgu-Jiu. În tabelul de mai jos sunt prezentate
distanţele de la staţiile de transfer către depozitul regional.
Nu este prevăzută nici o staţie de transfer în Zona 1. Deşeurile din această zonă vor fi
direct transportate către staţia de la Târgu-Jiu, fără a se folosi o infrastructură
intermediară.
Tabel: Distanţele de la staţiile de transfer către depozitul regional de la Târgu-Jiu
Staţia de transfer

Lungimea rutei (km.)

Staţia de transfer de la Motru
Staţia de transfer de la Rovinari
Staţia de transfer de la Turceni
Staţia de transfer de la Târgu - Cărbuneşti
Staţia de transfer de la Novaci

88,0
65,2
57,8
109,4

Pentru toate zonele au fost calculate rutele optime de colectare şi transport al deşeurilor.
In acest sens, au fost folosite următoarele codificări:
(1)

Sunt menţionate fiecare comună sau oraş prin care va trece autocamionul făcând
ciclul de colectare. Numerele din paranteză se referă la identitatea atribuită arbitrar
fiecărui punct de colectare (vezi Fig 8). Dacă nu apare niciun număr, înseamnă că nu se
va colecta niciun deşeu la trecerea prin comună, chiar dacă sunt prevăzute puncte de
colectare. În acest caz, deşeurile vor fi colectate atunci când camionul se va întoarce.
(2)

Numele scrise cu caractere italice sunt punctele de colectare care, potrivit calculării
traiectoriei celei mai ieftine, sunt direcţionate către altă staţie de transfer.
(3)

Lungimea este considerată ca şi distanţa dintre 2 puncte în harta GIS, fără să se ia în
calcul calcul pantele.

2. Zona 1: Târgu-Jiu şi zona arondată
Pentru managementul deşeurilor din municipiul Târgu-Jiu a fost ales un operator de
deşeuri printr-o licitaţie publică pentru achiziţionarea de servicii de salubrizare.
In această zonă sunt arondate localităţi situate în apropierea municipiului Târgu Jiu şi
pentru care s-a considerat a fi fezabil sistemul de colectare şi transport către noul
depozit.
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Tabel A.1.: Localităţile situate în Zona 1
Localitate
Tip
Mediu
Târgu Jiu
Oraş
Urban dens
Arcani
Comuna
Rural
Bălăneşti
Comuna
Rural
Băleşti
Comuna
Rural
Bumbeşti – Jiu
Oraş
Urban
Câlnic
Comuna
Rural
Ciuperceni
Comuna
Rural
Dăneşti
Comuna
Rural
Drăguteşti
Comuna
Rural
Godineşti
Comuna
Rural
Leleşti
Comuna
Rural
Muşeteşti
Comuna
Rural
Padeş
Comuna
Rural
Pestişani
Comuna
Rural
Runcu
Comuna
Rural
Schela
Comuna
Rural
Stăneşti
Comuna
Rural
Teleşti
Comuna
Rural
Tismana
Comuna
Rural
Turcineşti
Comuna
Rural
Ca şi flux al deşeurilor, pentru această zonă sunt prevăzute următoarele operaţii
principale:


deşeurile mixte colectate sunt direcţionate către depozitul de deşeuri;



deşeurile organice colectate selectiv sunt direcţionate către zona de compostare, iar
cantitatea care supraîncarcă capacitatea platformei de compostare este direcţionată
către zona de stocare;



deşeurile reciclabile colectate selectiv sunt direcţionate către rampa de sortare
(sticlă, hârtie şi carton, ambalaje PET, alte materiale reciclabile);



deşeurile care nu pot fi compostate şi reciclate vor fi direcţionate către zona de
depozitare finală.

Pentru colectarea şi transportul deşeurilor în municipiul Târgu-Jiu, este prevăzut
următorul echipament: 6 autocamionane compactoare; 2 autocamioane pentru
containere; 1 autocamion special; 2 maşini pentru pasageri pentru control.
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Sub-zona 1A: Câlnic, Ciuperceni şi Teleşti
Câlnic, Ciuperceni şi Teleşti au obţinut împreună asistenţă financiară prin proiectul
PHARE 2004 “Dezvoltarea unui sistem de colectare şi transport al deşeurilor, cu
colectare selectivă a deşeurilor reciclabile”.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:


Colectarea şi transportul a trei fluxuri separate (general, plastic/PET/conserve şi
hârtie);



Sistem de management economico-financiar;



Evaluarea sistemului;



Parteneriat administrativ de categoria a II-a.

In cadrul investitiei sunt incluse:


pentru colectare individuală: 5.700 pubele de deşeuri de 120 l;



pentru instituţii publice şi agenţi economici: 422 pubele de 240 l;



97 containere de 1,1m3;



un autocamion pentru colectarea deşeurilor neselective;



un autocamion cu dublu compartiment pentru colectarea selectivă.

Deşeurile colectate in amestec vor fi transportate direct la depozitul de la Targu-Jiu de
către un autocamion prevăzut cu un mecanism de compactare.
Deşeurile reciclabile vor fi direct transferate către zona de reciclare Târgu-Jiu de către
un autocompactor cu 2 compartimente pentru plastic, ambalaje PET şi conserve, pe de
o parte şi hârtie pe cealaltă parte.
Sub-zona 1B: Runcu, Arcani şi Peştişani
Runcu, Arcani şi Peştişani au obţinut împreună asistenţă finaciară prin proiectul PHARE
2004 “Dezvoltarea unui sistem de colectare şi transport al deşeurilor în Runcu, Arcani şi
Peştişani’.
Obiectivele proiectului sunt:


Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor din zonele urbane şi rurale;



Precolectarea deşeurilor în sate;



Colectarea deşeurilor în sate;



Transportul deşeurilor colectate;



Depozitarea deşeurilor colectate;



Conştientizarea graduală a populaţiei privind impactul depozitelor de deşeuri.

In cadrul investiţiei sunt prevăzute 5.000 bucăţi de europubele de 240 l.
Deşeurile vor fi transferate direct de la punctele de colectare la depozitul de la Târgu-Jiu.
Acest lucru se va realiza cu ajutorul a 2 autocamioane de 24 m3 prevăzute cu mecanism
de compactare. În zonele cu acces mai greu, transportul se va realiza cu un tractor cu
remorcă.
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Pentru celelalte localităţi nu a fost obţinută susţinere financiară prin programul Phare.
S-a stabilit ca colectarea şi transportul deşeurilor să se facă doar pe drumurile naţionale
şi judeţene. Transportul de la drumurile comunale spre cel mai apropiat punct de
colectare de pe drumurile judeţene/naţionale va fi asigurat prin mijloace locale.
Astfel, pentru organizarea activităţii de transport pentru această zonă a fost propus:
Ciclul
nr.
0

Ruta

Lungimea rutei

Târgu - Jiu

Târgu-Jiu – Leleşti (52) – Arcani (33) (4) – Pestişani (29) –
Tismana (2) – Godineşti (6, 5) –Tismana – Padeş (0) – Tismana
154,6 km
(4, 3, 1) – Pestişani (28, 27) (4) – Arcani – Runcu (30, 31, 32) (4)
– Leleşti (53) –Târgu-Jiu
2a
Târgu-Jiu – Stanesti (60, 61) – Turcineşti – Schela (62) 49,2 km
Turcineşti (58) – Târgu-Jiu
2b
Târgu-Jiu – Turcineşti (59) – Bumbeşti-Jiu (63, 64) – Muşeteşti
69,9 km
(65, 57) – Bălăneşti (56) –Turcineşti (55) –Târgu-Jiu
3
Târgu-Jiu – Băleşti – Teleşti – Câlnic – Ciuperceni (38, 37) (3) –
61,3 km
Câlnic (36) (3) – Teleşti (34) (3) -Băleşti (40,41) –Târgu-Jiu
4
Târgu-Jiu – Dăneşti – Drăguteşti (43) – Dăneşti (46, 48, 49, 47,
56,3 km
50) – Târgu-Jiu
(4)
Punctele de colectare 39 (Câlnic) şi 35 (Teleşti) pot fi accesate doar prin intermediul
drumurilor comunale şi din acest motiv nu sunt încadrate în ciclul de colectare.
Transportul de la drumurile comunale către cele mai apropiate puncte de colectare,
respectiv nr. 36 şi 42 va fi asigurat prin mijloace locale. Câlnic, Ciuperceni şi Teleşti au
depus propriile lor proiecte PHARE pentru colectarea şi transportul deşeurilor. Din acest
motiv, ar putea fi excluse din turul 3.
1

Deoarece Runcu, Peştişani şi Arcani au depus proiecte PHARE proprii privind
colectarea şi transportul deşeurilor, ar putea fi excluse din turul 1 şi divizate într-un tur
separat.
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3. Zona 2: Motru şi zona aferentă
In această zonă sunt arondate localităţi situate în apropierea oraşului Motru şi pentru care sa considerat a fi fezabil sistemul de colectare şi transfer către noul depozit.
Localitate

Tip

Mediu

Cătunele
Glogova
Motru

Comună
Comună
Municipiu

Rural
Rural
Urban

Samarineşti Comună
Văgiuleşti
Comună

Rural
Rural

Obiectivele managementului deşeurilor în Zona 2 sunt următoarele:


Pre-colectarea deşeurilor în municipii şi sate;



Colectarea deşeurilor în municipii şi sate;



Transportul deşeurilor reciclabile colectate către staţiile de transfer;



Transportul deşeurilor biodegradabile colectate către staţiile de transfer;



Tratarea deşeurilor în staţiile de transfer (hală de procesare/hală industrială);



Transportul către depozitul regional.

Municipiul Motru a obţinut finanţare prin proiectul PHARE 2004 “Sistem de management a
deşeurilor menajere (puncte de colectare, staţie de transfer şi linie de sortare)”. Se va
propune un alt proiect pentru a obţine finanţare prin programul PHARE 2005, cuprinzând
comunităţile Cătunele, Glogova, Samarineşti şi Văgiuleşti.
Sistem de colectare în zona urbană din Motru
Pentru punctele de colectare din municipii se prevăd 3 compartimente de 1.000 l (hârtie,
sticlă şi ambalaje PET) şi 2 compartimente de 1.100 l (deşeuri menajere biodegradabile). În
zonele rezidenţiale sunt prevăzuţi saci de 200 de l de culori diferite.
Sistem de colectare în zona rurală
În sate se prevăd saci de 200 l de culori diferite.
Echipament pentru transport


Autocamion compactor de 24 m3 pentru containere cu deşeuri biodegradabile;



Autocamion compactor de 12 m3 pentru containere cu deşeuri reciclabile;



Tractor cu remorcă pentru saci.

Deşeurile biodegradabile nereciclabile sunt direct transportate la depozitul de deşeuri actual,
iar apoi la depozitul de deşeuri regional central de la Târgu-Jiu. Acest lucru se va realiza cu
ajutorul autocamioanelor compactoare de 24 m3.
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La Motru, deşeurile se vor colecta zilnic în zona centrală din Motru, de la instituţii şi agenţi
economici la fiecare 2 zile (Aprilie-Septembrie) iar de la gospodării la fiecare 3 zile
(Octombrie-Martie).
Pentru organizarea activităţii de transport pentru această zonă a fost propus:
Ciclul
nr.

Descrierea rutei (1)

Lungimea rutei
(km) (2)

5

Motru (132, 133)
Motru – Catunele – Glogova(130) – Catunele
(131) -Motru
Motru – Samarineşti – Văgiuleşti (135, 136) –
Samarineşti (134) Motru

40,6 km

6
7

33,7 km

Staţie de transfer
Pentru staţia de transfer Motru se prevăd următoarele echipamente şi instalaţii:


Presă de compactat deşeuri de hârtie 650 kg/h;



Moară de măcinat deşeuri de sticlă 250 kg/h;



Moară pentru granulat ambalaje PET 500 kg/h;



Presă pentru ambalaje PET 600 kg/h;



Platformă de cântărire pentru camioane (24t);



Linie de sortare

4. Zona 3: Oraşul Rovinari şi zona arondată
Localitate Tip
Bâlteni
Dragoteşti
Fărcăşeşti
Negomir
Rovinari

Comună
Comună
Comună
Comună
Oraş

Mediu
Rural
Rural
Rural
Rural
Urban

Oraşul Rovinari a obţinut asistenţă financiară pentru Zona 3 prin proiectul PHARE 2004
“Sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor cu centrul zonal în oraşul Rovinari”.
Obiectivele proiectului Rovinari sunt:


Colectarea selectivă a deşeurilor;



Reducerea volumului de deşeu depozitat;



Recuperarea şi valorificarea deşeurilor reciclabile;



Reducerea impactului depozitului de deşeuri;
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Reducerea cantităţii de deşeuri eliminate necontrolat;



Depozitarea deşeurilor în depozitul regional de la Târgu-Jiu.

Sistem de colectare


Pre-colectarea selectivă a deşeurilor menajere (aproximativ 22 de puncte de colectare)
după metoda de selectare duală (deşeuri reciclabile şi deşeuri biodegradabile);



Pre-colectarea selectivă a deşeurilor similare cu cele menajere;



Colectarea de pe stadă;



Colectarea selectivă a deşeurilor urbane de la punctele de pre-colectare;



Transportul la staţia de transfer.



Se estimează un necesar de 66 containere metalice (1,1 m3), 7.000 pubele de plastic
(120 l) şi 4 containere de 20 m3 pentru buna funcţionare a sistemului de colectare.

Echipament pentru transport
Un vehicul de 20 m3 cu pubelă detaşabilă pentru compostat, tip MAN ALLINONE şi un
vehicul cu remorcă cu sistem hidraulic şi mecanic de basculare peste cap, tip
ABROLLKIPPER.
Deşeurile mixte colectate împreună cu deşeurile organice cu ajutorul autocamioanelor de 20
m3 vor fi compactate la staţia de transfer Rovinari şi transportate la Centrul Regional de
Depozitare din Târgu-Jiu.
Deşeurile reciclabile sunt transportate cu vehiculul cu remorcă la staţia de transfer Rovinari.
Pentru organizarea activităţii de transport pentru această zonă a fost propus:
Ciclul
Descrierea rutei (1)
nr.

Lungimea
rutei (km) (2)

8a

Rovinari – Farcăşeşti – Negomir (127) –
Dragoteşti (128) – Mătăsari (16, 17) (3) Dragoteşti (129) – Negomir (126) (4) - 99,3 km
Fărcăşeşti – Rovinari

8b

Rovinari –
123)

8c

Rovinari – Bălteni (121, 122) -Rovinari

(4)

Fărcăşeşti (125) – Rovinari (124,

22,8 km
29,7 km

3 Comuna Mătăsari nu este încă atribuită unei anumite zone. Se propune să fie inclusă în
Zona 3.
4 Pe această rută se află un drum communal. Acest drum ar trebui îmbunătăţit pentru a
permite camionului să treacă.
Staţia de transfer de la Rovinari
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La staţia de transfer de la Rovinari, dotată cu o instalaţie de sortare a deşeurilor reciclabile,
deşeurile sunt depozitate temporar, tratate şi valorificate. Se prevăd următoarele activităţi şi
facilităţi:


Echipamente pentru descărcarea şi compactarea deşeurilor biodegradabile în
containere speciale;



Linie de sortare.

Sortarea deşeurilor reciclabile şi depozitarea lor în locuri de sortare corespunzătoare (hârtie,
ambalaje PET şi alte materiale);
Compactarea deşeurilor nereciclabile şi biodegradabile care vor fi depozitate în depozitul
regional.
În plus, vor fi prevăzute un micro sistem de epurare a apei şi alte dotări precum vestiar,
birouri, instalaţii sanitare, centrală termică, rezervoare de apă, sistem de stingere a focului.
5. Zona 4: Turceni şi regiunea arondată

Localitate

Tip

Mediu

Borăscu
Brăneşti
Ioneşti
Plopşoru
Tânţăreni
Turceni
Urdari

Comună
Comună
Comună
Comună
Comună
Oraş
Comună

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urban
Rural

Oraşul Turceni a obţinut asistenţă financiară pentru Zona 4 prin proiectul PHARE 2004
“Implementarea unui sistem de colectare selectivă şi construirea unei staţii de transfer în
zona Turceni”.
Obiectivele generale ale proiectului sunt:


Implementarea unui sistem de colectare selectivă;



Stimularea unei colectări selective a deşeurilor;



Reducerea volumului de deşeuri depozitate;



Valorificarea materialelor reciclabile din Turceni şi zona aferentă;



Îmbunătăţirea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor în oraşul Turceni;



Conştientizarea populaţiei.

Sub-zona Plopşoru a obţinut asistenţă financiară pentru transportul şi colectarea deşeurilor
şi pentru achiziţionare unui sistem de sortare prin proiectul PHARE 2004 “Procurarea unui
sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor reciclabile din gospodării private,
instituţii şi locuri publice”.
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Obiectivele proiectului Plopşoru vizează procurarea unui sistem de colectare selectivă şi
transport al deşeurilor reciclabile.
Sistem de colectare
Sub-zona 4A: Sisteme de colectare în Borăscu, Brăneşti, Ioneşti, Tânţăreni, Turceni şi
Urdari
Se prevăd următoarele echipamente de colectare şi transport:


Containere, saci de plastic;



Vehicule (vehicule speciale pentru colectarea şi transportul deşeurilor şi transportul
containerelor).

Deşeurile vor fi colectate selectiv şi transferate la staţia de transfer de la Turceni.
Sub-zona 4B: Sistem de colectare în Plopşoru
Pentru sistemul de colectare din Plopşoru se prevăd următoarele materiale:


202 europubele, 40 containere şi 202 coşuri de gunoi;



Autocamion de 24 şi 8 m3 pentru colectarea şi transportul deşeurilor;



Autocamion pentru transportul containerelor.

Se vor stabili 54 de puncte de colectare cu 3 europubele la fiecare punct de colectare.
Deşeurile reciclabile vor fi transportate la staţia de sortare de la Plopşoru, iar deşeurile
nereciclabile vor fi direct transferate la staţia de transfer de la Turceni.
Pentru organizarea activităţii de transport pentru această zonă a fost propus:
Ciclul
nr.

Descrierea rutei (1)

Lungimea
rutei
(km) (2)

9

Turceni – Borăscu – Bolboşi – Slivileşti (18, 19, 20) (3) – Bolboşi (21, 22,
23) (3) – Borăscu (140, 141) – Turceni

92,5 km

10

Turceni - Plopşoru – Brăneşti – Tânţăreni (148, 147) – Brăneşti (149, 151,
150, 146) – Plopsoru (26) – Turceni

61,8 km

11

Turceni – Ioneşti (145, 144, 143) – Turceni (142, 139)

32,7 km

12

Turceni – Plopşoru (120, 24, 25) Turceni

44,0 km

13

Turceni – Urdari (137) – Turceni (138)

21,3 km

(3)

Deşeurile de la Slivileşti şi Bolboşi ar putea de asemenea fi transferate la Motru când se
va îmbunătăţi starea drumurilor comunale.
Staţia de transfer de la Turceni
Se prevăd următoarele dotări la staţia de transfer Turceni:


Poartă de acces; - Hală de sortare:
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linie pentru sortarea manuală a deşeurilor reciclabile (hârtie, carton, metal, ambalaje PET şi ambalaje de
sticlă);



containere pentru deşeurile selectate;



linie pentru presarea şi ambalarea deşeurilor reciclabile selectate;



linie pentru compactarea deşeurilor nereciclabile (deşeuri nereciclabile colectate şi refuzul la sortarea a
deşeurilor reciclabile)



echipamente la intrare (sistem de cântărire, birou, puncte sanitare, vestiar);



foraj colectare probe apă;



sistem de epurare a apei;



reţele (apă, canal, electricitate, drumuri şi platforme).

Hârtia, cartonul, metalul şi ambalajele PET şi de sticlă sortate vor fi transportate către agenţii economici care
valorifică aceste materiale. Deşeurile nereciclabile sunt transferate la depozitul de deşeuri de la Târgu-Jiu.

Staţia de sortare de la Plopşoru
Se va prevede la Plopşoru o staţie de sortare a deşeurilor reciclabile cu o bandă transportoare. Deşeurile
reciclabile sortate vor fi transferate către companiile care valorifică deşeurile reciclabile.

6. Zona 5: Târgu-Cărbuneşti şi zona aferentă
Nume

Tip

Mediu

Albeni

Comună

Rural

Aninoasa

Comună

Rural

Bărbăteşti

Comună

Rural

Berleşti

Comună

Rural

Bustuchin

Comună

Rural

Căpreni

Comună

Rural

Cruşet

Comună

Rural

Hurezani

Comună

Rural

Jupâaneşti

Comună

Rural

Licurici

Comună

Rural

Logreşti

Comună

Rural

Roşia de Amaradia

Comună

Rural

Săcelu

Comună

Rural

Săuleşti

Comună

Rural

Scoarţa

Comună

Rural

Stoina

Comună

Rural

Târgu Cărbuneşti

Oraş

Urban

Ticleni

Oraş

Urban

Turburea

Comună

Rural

Vladimir

Comună

Rural
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Oraşul Târgu-Cărbuneşti a cerut asistenţă financiară pentru o parte din Zona 5. Localităţile
partenere în proiect alături de Târgu-Cărbuneşti sunt: Albeni, Bărbăteşti, Bustuchin, Cruşeţ,
Hurezani, Licurici, Logreşti, Roşia de Amaradia, Săcelu, Ţicleni şi Vladimir.
Sistem de colectare
Pentru organizarea activităţii de transport pentru această zonă a fost propus:
Ciclul
numărul

Descrierea rutei (1)

Lungimea
rutei (km) (2)

14a

Târgu Cărbuneşti – Albeni – Prigoria(15, 13, 14) – Albeni (81,
86) – Săcelu (80, 79) – Albeni - Târgu Cărbuneşti

88,0 km

14b
14c
15

16

Târgu Cărbuneşti – Scoarţa (82, 83, 84, 85) – Târgu Cărbuneşti
– Ticleni (96, 97) -Targu Carbunesti
Târgu Cărbuneşti (89, 90, 91)
Târgu Cărbuneşti – Jupanesti – Bărbăteşti – Saulesti – Vladimir
(110) – Aninoasa – Turburea (117, 111) – Aninoasa (108, 109) –
Săuleşti (103) – Bărbăteşti (104, 96) – Jupâneşti (99) – Târgu
Cărbuneşti
Târgu Cărbuneşti – Licurici (102) – Vladimir – Hurezani –
Căpreni – Stoina – Cruşet (119) – Stoina (115, 114) – Căpreni
(118, 113) – Hurezani (112) – Vladimir (105, 106) – Licurici –
Hurezani (107) – Logreşti (100, 101) – Bustuchin – Roşia de
Amaradia (87, 88) – Bustuchin (92, 93) – Berleşti (94) – Licurici
(95) – Târgu Cărbuneşti

92,4 km

79,7 km

159,6 km

Staţia de transfer de la Târgu-Cărbuneşti
În ceea ce priveşte staţia de transfer de la Târgu-Cărbuneşti se necesită o reactualizare a
informaţiilor.
7. Zona 6: Novaci şi zona arondată
Localitate

Tip

Mediu

Alimpeşti
Baia de fier
Bengeşticiocadia

Comună Rural
Comună Rural
Comună Rural

Bumbeşti-pitic

Comună Rural

Crasna
Novaci
Polovragi

Comună Rural
Oraş
Urban
Comună Rural
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Obiectivele proiectului făcut de oraşul Novaci sunt:


Extinderea sistemului de colectare;



Optimizarea transportului;



Introducerea unui sistem de colectare selectivă.

Sistem de colectare
Colectarea deşeurilor se va face diferenţiat, în funcţie de situaţie:


2 fracţiuni colectare individuală: şi anume plastic + ambalaje PET + hârtie + metal +
aluminiu şi alte deşeuri (colectate de 1-2 ori pe săptămână);



3 fracţiuni (din care două părţi reciclabile) pentru populaţia cu containere normale: şi
anume hârtie, ambalaje PET + plastic + doze şi deşeuri în general (colectate de 1-2 ori
pe săptămână);



3 fracţiuni (din care două părţi reciclabile) pentru agenţi economici şi instituţii: general,
hârtie şi plastic + metal + aluminiu (colectate de 1-3 ori pe săptămână);



populaţia la care se ajunge greu: colectare neselectivă prin intermediul containerelor.

S-au prevăzut următoarele pentru sistemul de colectare:


pubele de 120 şi 240 litri pentru colectarea individuală şi containere de 1.100 litri pentru
punctele de colectare comune;



pubele de 240 litri şi containere de 1.100 litri pentru instituţii, agenţi comerciali şi
industrie.

În total, trebuie procurate 4.513 bucăţi de pubele de 120 litri, 926 bucăţi de pubele de 240
litri şi 272 bucăţi de containere de 1100 litri.
Echipament pentru transport
Între 25 şi 40% dintre gospodării şi majoritatea agenţilor economici şi instituţiilor din Zona 6
se află pe drumuri naţionale sau judeţene, accesibile camioanelor de 5-14 tone.
Deşeurile vor fi transportate prin intermediul a trei tipuri de vehicule:


autocompactoare pentru uz general (deşeuri menajere neselectate);



autocompactoare cu 2 compartimente (pentru colectare selectivă);



autospeciale cu benă basculabilă pentru containere.
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Pentru organizarea activităţii de transport pentru această zonă a fost propus:
Ciclul
nr.

Descrierea rutei (1)

Lungimea
rutei (km) (2)

17

Novaci – Crasna (66, 68) – Novaci (69)
Novaci (77) – Bengeşti Ciocadia (76, 78, 75) – Bumbeşti-Pitic
(74) – Alimpeşti (73, 72) – Baia de Fier – Polovragi (7) – Baia de
Fier (70) – Novaci

31,5

18

83,7

Staţia de transfer de la Novaci
Staţia de transfer de la Novaci constă într-o instalaţie de sortare prevăzută cu un sistem de
sortare a deşeurilor mecanic şi manual. Se prevăd următoarele elemente:


Platformă de descărcare;



Linie tehnologică cu mecanism de sortare;



Linie pentru presare şi ambalare;



Echipamente şi instalaţii pentru muncitori;



Energie, apă, electricitate

Valorificarea hârtiei colectate va fi probabil făcută de SC.ONDA.SRL.
SC.ROLIDANA.SRL va valorifica probabil ambalajele PET colectate.
8. Zona 7: Regiunea cu transfer în judeţul Dolj

Nume

Tip

Mediu

Dănciuleşti Comună Rural
Stejari
Comună Rural

Rute de colectare a deşeurilor
Rutele de colectare pentru Zona 7 trebuie stabilite de comun acord cu judeţul Dolj. În
consecinţă, nu vor fi menţionate în planul de management al deşeurilor al judeţului Gorj.
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ANEXA 3
LISTA SOCIETĂŢILOR AUTORIZATE SĂ DESFĂŞOARE ACTIVITĂŢI DE
COLECTARE DEŞEURI RECICLABILE DE LA PERSOANE FIZICE
(sursa: Instituţia Prefectului Gorj, Iulie 2008)

Nr. Denumire societate/
crt Reprezentant legal

Adresă sediu

1.

SC ADMARI PROD
SRL
Pitropu Titina
SC COLECT
KOMETAL SRL
Pîrvoi Constantina
SC MARISIM GROUP
2004 SRL
Dima Marian
SC METALCOLECT
PROD SRL
Puiu Mihai

Tg-Jiu, str. Nicolae Bălcescu, bl.2,
sc.2, et.2, ap.12, Gorj

5.

SC GOMME
SERVICE SRL
Bândea Adrian Dan

Tg.Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu,
nr.525, Gorj

6.

SC DARUPE SRL
Pădure Roland
Emanel

Motru, Aleea Magnoliilor, nr.4, bl.9,
sc.1. et.2, ap.12, Gorj

7.

SC STANFLORI SRL
Stănescu Dan
Gheorghe

Tg.Jiu, Calea. Bucureşti, nr.152 B, Gorj
J 18/187/10.03.2004

19.05.2011

8.

SC UNI-RECYCLING
SRL
Varvara Cornel

Bucureşti, b-dul Naţiunilor Unite, nr.8,
bl.104, sc.4, et.1, ap.67, sector 5

05.03.2012

9.

SC REMAT GORJ SA
Cotojman Aurelian

Tg-Jiu, str. 23 August, nr.113, Gorj

2.

3.

4.

Termen de
valabilitate al
autorizaţiei
15.03.2011

Comuna Borăscu, sat Calapăru, Gorj

16.02.2011

Constanţa, B-dul 1 Decembrie 1918,
nr.39, bl.L22, sc.A, ap.14, Constanţa

16.02.2011

Tg-Jiu, B-dul Republicii, bl.20, et.3,
ap.1, Gorj

27.04.2012

06.05.2013
20.12.2011

14.09.2011
18.04.2012

07.05.2012

31.01.2013
10. SC ADYJAN

Comuna Fărcăşeşti, sat
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CENTER SRL
Butură Adriana

Gorj
24.05.2012

11. SC LAMAR 93 SRL
Mischie Nicolae
12. SC OLGINEF GRUP
SRL
Priboi Liliana

Bucureşti, sector 2, Şoseaua Mihai
Bravu, nr.184, bl.213, sc.A, parter,
ap.1,
Tg.Jiu, strada Meteor, nr.79, Gorj

20.10.2011

04.04.2012

13. SC HOVAL SRL
Cuţui Ion

Motru, sat Horăşti,
Gorj

26.05.2011

14. SC CARGO STEEL
SRL
Panduru Daniela

Deva, b-dul 22 Decembrie,
bl.13,sc.B,et.3,ap.40,
Hunedoara

25.04.2012

15. SC PLAST
CONSTRUCT SA
Stănusoiu Adrian
16. SC LEURDA IMPEX
SRL
Sănătescu Vasile

Tg-Jiu, str. Liviu Rebreanu,
Gorj

17. SC DINPRECOM
SRL
Ungureanu Corina

Tg.Jiu, Aleea Teilor,bl.3, sc.1, ap.15,
Gorj

09.08.2012
09.08.2012

18. SC RADUTAN SERV
SRL
Radu Mihai

Tg-Jiu, Aleea Microcolonie nr.28, Gorj

05.06.2011

nr.2,

Motru, sat Însurăţei, Gorj

07.04.2011

11.06.2012
28.09.2012

12.01.2012
19. SC FIERLUCI SRL
Mihai Lucica

Tg-Jiu, str. Microcolonie, nr.27, Gorj

05.06.2011/
03.04.2012

20. SC IUGO SRL
Radu Gheorghe

Tg-Jiu, Aleea Microcolonie, nr.7, Gorj

30.06.2011

21. SC OLGAMI PROD
SRL
Mihai Olga

Tg.Jiu, str.Microcolonie, nr.10A, Gorj

21.05.2012
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22. SC ALENDO SERV
JILŢ SRL
Vulpe Maria

Băleşti, sat Băleşti, Gorj

16.07.2012

23. SC AUBERTRANS
SRL
Turbatu Nuşa
24. SC LANDFY SRL
Podaru Niculina

Comuna Bîlteni, sat Peşteana Jiu,
Gorj

30.05.2012

Comuna Fărcăşeşti, sat Peşteana de
Jos, Gorj

04.07.2012

25. SC ORLYREC SRL
Sandu Constantin

Motru, Aleea Narciselor, nr.2, bl.13,
sc.3, et.2, ap.49, Gorj

28.06.2011

25.07.2011

28.06.2011
26. SC ONDA SRL
Berescu Dan

Tg.Jiu, str.Câmpiei, nr.20, Gorj

27. SC NIRPRESS SRL
Păsărin Alexandru

Tg.Jiu, str. Unirii, bl.46, sc.1, ap.2, Gorj

28.05.2012

28. SC CORPMETAL
SRL
Stănescu Mariţa

Tg-Jiu, Aleea Microcolonie, nr.FN, Gorj

28.08.2011

29. SC AROCLA PREST
SRL
Creţan Magdalena
30. SC DIRAMAR TOP
SA
Stoica Sava Dan
31. SC ALSOR SRL
Duguleană Sorescu

Tg-Jiu, str.A.I.Cuza, bl.7, sc.1, et.2,
ap.10, Gorj

08.09.2011

Lupeni, str.Bărbăteni, nr.7, bl.C14,
sc.1, et.3, ap.11, Hunedoara

04.09.2012

Baia de Fier, sat Cernădia,
Gorj

24.06.2012

32. SC MILARPROD SRL
Mihai Ilarie

Tg.Jiu, Aleea Meteor, nr.1B, Gorj

12.09.2012

33. SC PLASTECH
PREST SRL

Tg.Jiu, str.23 August, nr.56, Gorj

07.02.2012
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Ungureanu Daniela
34. SC METSAVI PREST
SRL
Săceanu Vasile

Mătăsari, bl.A12, sc.1, et.1, ap.3, Gorj

35. SC AFRODICOM
SRL
Jucan Florina

Comuna Mătăsari, sat Mătăsari, Gorj

29.10.2012

36. SC ALTURISM C.I.
SRL
Ciobanu Ion

Tg.Jiu, str.Garofiţei, bl.12, sc.2, parter,
ap.22, Gorj

20.10.2012

37.

Rovinari, Aleea Parcului, bl.H6, sc.1,
et.1, ap.10,
Gorj

17.10.2012

Tg.Jiu, Aleea Merilor, nr.14,
Gorj

04.04.2012

SC ADENELCRI
IMPEX SRL
Mălăianu Ion

38. SC PYONSSTAR
SRL
Potîrcă Dumitru

26.09.2011

04.04.2012

39. SC TRIPIVERT SRL
Păpurică Viorel

Tg.Jiu, str.Unirii, bl.2, sc.2, ap.6, Gorj

17.01.2011

40.

Motru, sat Însurăţei, Gorj

08.01.2012

Tg.Jiu, str.Meteor, nr.92,
Gorj

01.07.2012

Motru, str.Margaretei, nr.9, bl.T7, sc.B,
et.2, ap.8,
Gorj

16.12.2010

Novaci, sat Pociovaliştea, nr.75, Gorj

18.10.2012

Bîlteni, sat Peşteana-Jiu, Gorj

12.2011

SC IRSUCMAR SRL
Cernica Mariana

41.
SC DAVIDOMETA
SRL
Rădulescu Mariţa
42. SC UNISTRIAL SRL
Ziviciu Ion

43. SC GINOFERMIT
SRL
Bălăcenoiu Gheorghe
44. SC DOMOVAL COM
SRL
Dogaru Valeriu

16.01.2011
45.

SC ZOLOKEN
PREST SRL

Tg.Jiu, cartier Bîrseşti, str.Tismana,
nr.141,Gorj

- 171 -

21.01.2011

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj – 2008
REC România
Leucă Aurora
Râmnicu-Vâlcea, strada Luceafărukui,
nr.10, bl.A16, sc.A, ap.15, Vâlcea

06.02.2011

SC DEDUCTION
PREST SRL
Marica Elena
48. SC MIDI CRI IMPEX
SRL
Mihai Vasile
49. SC SIDOMIN SRL
Condel Isac
Gheorghe
50. SC BIAROXY SRL
Radu Ionuţ Gabriel

Tg.Jiu, str.Ana Ipătescu, nr.81,Gorj

18.01.2012

Comuna Fărcăşeşti, sat Roşia Jiu,
Gorj

02.03.2012

Tg.Cărbuneşti, strada Pieţei, nr.1, Gorj

28.08.2011

Tg.Jiu, Aleea Merilor, nr.37A, Gorj

07.04.2011

51. SC A&G CENTER
SRL
Zana Constantin

Constanţa, b-dul Tomis, nr.136,
bl.TLB, sc.B, et.4, ap.36, Constanţa

01.04.2011

52. SC VIOPALL
TURISM SRL
Mihai Mariţa
53. SC ILAVMAR SRL
Şchiopu Valentina

Comuna Albeni, sat Bolboceşti, Gorj

27.03.2012

Ţicleni, strada
Petroliştilor – Zona
Centru, nr.735, Gorj

28.03.2011

54.

Băleşti, Calea Severinului, nr.11, Gorj

09.01.2012

Tg.Jiu, str.Ioan Budai Deleanu, nr.6,
Gorj

01.09.2011

Craiova, cart.Cernele, str.Drumul
Industriilor, nr.7, Dolj

14.09.2011

46.

SC SOFTMET SRL
Albici Adrian

47.

SC GRANDBIR SRL
Mihai Gheorghe

55. SC SILANCA SERV
SRL
Bonculescu Marian
Bogdan
56. SC REMAT SA
CRAIOVA
Ghinea Cornelia
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